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Förord 

Uppdraget att utvärdera ”Stockholm Gang Intervention Project” gavs till Polisut-

bildningen vid dåvarande Växjö universitet numera Linnéuniversitetet. Såvitt vi 

förstår var det projektansvariga som drev igenom att det skulle göras en oberoende 

extern utvärdering av personer med forskningskompetens. Vi vill inledningsvis ge en 

eloge till ledningen för projektet för detta initiativ. Att tillåta sig en granskning som 

bygger på forskningsmässiga principer är annars inte något som tillhör vanligheten 

inom svensk polis. Av detta skäl finns anledning att peka på vad vi uppfattar som 

några grundläggande kulturella skillnader mellan sättet att hantera kritik i polisorga-

nisationen och i akademiska sammanhang. 

 

Utgångspunkten för den akademiska kritiken är att allt kan göras bättre. Kritiken 

syftar därmed till att bidra till utveckling. Den forskare som lägger fram en text på 

ett seminarium och bara får uppskattande ord torde möjligen stärkas i sitt ego. Ur en 

professionell synvinkel skulle vederbörande dock uppfatta seminariet som mindre 

värdefullt. Ett motsvarande förhållningssätt förekommer naturligtvis inom polisen. 

Men samtidigt riskerar kritik att uppfattas som att man gjort fel eller inte fullgjort sin 

uppgift. Den icke forskningsmässigt initierade läsaren bör därför ha i åtanke att de 

kritiska synpunkter som framförs i denna utvärdering inte syftar till att ifrågasätta 

projektet utan snarare att bidra till utvecklingen av framtida projekt inom polisen 

bl.a. vad gäller målsättningars relation till tilldelade resurser, att sätta upp realistiska 

mål samt att noga dokumentera vad som sker i ett projekt. 

 

  

Stockholm och Växjö september 2012 

 

  
Stefan Holgersson            Rolf Granér 



 

Abstract 

The presence of criminal gangs/networks in Norra Botkyrka and threats made to 

police personnel at Södertörn Police District in 1999 constituted the genesis of the 

Fittja Commission. The Commission was later given the name, SGI (Särskilda Gäng 

Insatser - Special Gang Initiatives) and made permanent. The "stop and search" 

method played a prominent role in their work, however, after a while the criminals 

seemed to adapt and it became more difficult to find weapons and drugs using this 

mode of operation. It consequently became necessary to develop working methods 

and this later resulted in an application to implement an EU funded project. 

 

The Stockholm Gang Intervention Project (SGIP) began in 2009 with the objective 

of producing a general model/concept/approach with regard to how police organi-

sations could tackle street gangs. The project received extensive financial support 

from the EU. The Police Training Academy at Växjö University/Linnaeus Universi-

ty was given the task of evaluating the SGIP project. The assignment was formulated 

as a multi-dimensional project evaluation covering the project's entire framework 

with a special focus on the achievement of quantitative targets and an evaluation of 

the project's scientific connection. 

 

From the outset, Stockholm Police did not allocate the anticipated operational re-

sources required to achieve the project objectives that had been formulated. The 

operational resources available were continually reduced during the period of the 

project. In addition, the personnel the unit had at its disposal were required for other 

tasks that involved purely line operations, without any connection to SGIP's activity. 

The original project objectives were retained, and these circumstances should be 

taken into account when reading through which of the project’s objectives were 

achieved. 

 



 

Results 
 
The project presents a model called Panther for how police organisations can tackle 

street gangs. The basic philosophy of the model is that an analysis of networks 

should constitute the basis for how to tackle gangs. Analysis of networks leads to 

identification of the gang's key members and is similar to the approach recommend-

ed in the National Criminal Investigation Department's KAP model. The panther 

model exemplifies important components in the police's work involving gangs and 

the importance of adopting a holistic approach when tackling gang problems. The 

project has also contributed to illustrating the value of conducting an analysis prior 

to implementation of a police initiative and various difficulties that might be associ-

ated with operational developments within the police force. 

 

Four fundamental working methods have been identified: 

 

Putting pressure on criminals in a certain area by checking addresses, vehicles and 

individuals. There is support for this method in international research and it has 

traditionally been used extensively by SGI. However, due to changes in organisa-

tional conditions, the method has had limited application during the SGIP period.  

 

Having close collaboration between investigators and operational staff during inves-

tigative work. This has proved beneficial in driving investigations forward and gain-

ing increased knowledge of different groupings. On the other hand, changes in 

organisational conditions have impeded the ability to apply and develop this working 

method during SGIP. 

 

Cooperation with other authorities in order to focus on the criminals' money and 

assets with a view to making it more difficult to live a criminal lifestyle. There is 

support for this way of working in theories about situational crime prevention. It has 

been possible to continue to develop this form of working during the SGIP project. 

 

Influencing and making it easier for individuals to leave criminal gangs. During 

SGIP, it has been possible to formalise and develop this method, which has support 

in Rational Choice theories. 

 

Eighteen objectives have been set out in the project plan in the application to the 

EU with different levels and degrees of abstraction. There have been problems in 

evaluating several of the objectives due to the fact that the evaluators have not had 

access to the information requested nor to details of how certain objectives have 

been formulated, e.g., the objective that the numbers of strategic gang members 

should be reduced by 25%. There is no description of what is meant by a strategic 



 

gang member, which individuals in the police district are to be regarded as belonging 

to this body and which individuals are no longer defined as strategic gang members. 

 

On the basis of the data made available to the evaluators, it is deemed that 4 of the 

project's 18 objectives have been met and that a further 2 objectives have probably 

been met. The objectives that have been met are that the project has established a 

local intelligence and investigation register, held two conferences in Stockholm, 

given presentations both externally and internally and participated in the public 

debate by giving interviews and writing an opinion piece for a newspaper. 

 



 

Sammanfattning 

Förekomsten av kriminella gäng/nätverk i Norra Botkyrka och hot mot polisperso-

nal gjorde att Södertörns polismästardistrikt år 1999 startade Fittja-kommissionen. 

Kommissionen fick senare namnet SGI (Särskilda Gäng Insatser) och permanenta-

des. Metodiken ”stop and search” hade en framträdande roll i deras arbete, men 

efter ett tag verkade de kriminella anpassa sig och det blev svårare att hitta vapen 

och narkotika genom detta arbetssätt. Det uppkom därför ett behov av att utveckla 

arbetsmetoderna, vilket senare resulterade i en ansökan om att genomföra ett EU-

finansierat projekt. 

 

År 2009 startade Stockholm Gang Intervention Project (SGIP) med målsättningen 

att ta fram en generell modell/koncept/förhållningssätt gällande hur polisorganisat-

ioner kan angripa gatugäng. Projektet fick ett omfattande ekonomiskt stöd av EU. 

Polisutbildningen vid Växjö universitet/Linnéuniversitetet fick i uppdrag att utvär-

dera SGIP projektet. Uppdraget formulerades som att det skulle genomföras en 

multidimensionell projektutvärdering som omfattar hela projektets ram med särskilt 

fokus på kvantitativ måluppfyllelse och utvärdering av projektets vetenskapliga an-

knytning. 

 

Stockholmspolisen tilldelade från början inte projektet de förväntade operativa re-

surserna som krävdes för att nå upp till de formulerade projektmålen. De tillgängliga 

operativa resurserna minskade kontinuerligt under projekttiden. Dessutom togs den 

personal som enheten förfogade över i anspråk till andra uppgifter som handlade om 

ren linjeverksamhet, utan koppling till SGIP:s verksamhet. De ursprungliga projekt-

målen bibehölls. Dessa förhållanden bör beaktas vid genomläsningen av projektets 

måluppfyllelse. 

 

 



 

Resultat 
 
Projektet presenterar en modell som kallas Panther gällande hur polisorganisationer 

kan angripa gatugäng. Modellens grundfilosofi är att en nätverksanalys skall ligga till 

grund för det sätt som gängen skall angripas. Nätverksanalysen leder till att gängets 

nyckelpersoner identifieras och liknar det förhållningssätt som förordas i Rikskrimi-

nalpolisens KAP-modell. Panther-modellen exemplifierar betydelsefulla komponen-

ter vid polisens arbete med gäng och vikten av att anamma ett holistiskt förhållning-

sätt när man angriper gängproblematiken. Projektet har också bidragit till att tydlig-

göra värdet av att genomföra en analys innan en polisinsats genomförs och olika 

svårigheter som kan vara förknippade med verksamhetsutveckling inom polisen. 

 

Fyra grundläggande arbetsmetoder har identifierats: 

 

Skapa ett tryck på kriminella inom ett visst område genom kontroller av adresser, 

fordon och personer. Metoden har stöd i internationell forskning och har tradition-

ellt sett används av SGI i stor utsträckning, men p.g.a. ändrade organisatoriska för-

hållanden har metoden tillämpats i begränsad utsträckning under SGIP-tiden.  

 

Vid utredningsarbete ha ett nära samarbete mellan utredare och operativ personal. 

Detta har visat sig vara fördelaktigt för att driva vidare utredningar och få en ökad 

kunskap om olika konstellationer. Däremot har återigen ändrade organisatoriskaför-

utsättningar varit hämmande för möjligheten att tillämpa och utveckla denna ar-

betsmetodik under SGIP. 

 

Samarbete med andra myndigheter för att inrikta sig på de kriminellas pengar och 

tillgångar i syfte att försvåra en kriminell livsstil. Arbetssättet har stöd i teorier om 

situationell brottsprevention. Arbetsformen har kunnat att fortsatta att utvecklas 

under SGIP-projektet. 

 

Påverka och underlätta för individer att lämna kriminella gäng. Metoden som har 

stöd i Rational Choice-teorier har under SGIP kunnat formaliseras och utvecklas. 

 

18 mål har satts upp i projektplanen i ansökan till EU med olika nivåer och abstrakt-

ionsgrad. Flera mål har varit problematiska att utvärdera på grund av att utvärderar-

na inte har fått tillgång till efterfrågad information samt hur vissa mål var formule-

rade, t.ex. målet att de strategiska gängmedlemmarna skulle minska med 25 %. Det 

har inte framgått vad som menas med en strategisk gängmedlem, vilka individer i 

polisdistrikten som kan räknas tillhöra denna skara och vilka individer som inte 

längre definieras som strategiska gängmedlemmar. 

 



 

Utifrån de data som gjorts tillgängliga för utvärderarna bedöms att 4 av projektets 18 

mål är uppfyllda samt att ytterligare 2 mål sannolikt är uppfyllda. De mål som har 

uppnåtts är att projektet har skapat ett lokalt underrättelse- och utredningsregister, 

genomfört två konferenser i Stockholm, genomfört föreläsningar både externt och 

internt samt deltagit i den offentliga debatten genom att ge intervjuer och skriva en 

debattartikel. 
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1. Inledning 
 

1.1 Projektets syfte 
 

Projektet fick 1 181 000 Euro
1
 (motsvararade ca 12 miljoner kronor när projektet startade) 

med målsättningen att ta fram en modell/koncept/förhållningssätt gällande hur polis-

organisationer kan angripa gatugäng (sid. 16
2
). Bland annat skulle projektet utveckla en 

komplett och effektiv guide som kunde bli implementerad lokalt, regionalt och nationellt av 

medlemsstaterna i EU. Tanken var att projektet skulle bedriva ett antal insatser utfrån en viss 

metodik och dra slutsatser från dessa insatser. En samverkan skulle ske med polismyndigheter 

i andra länder, där planen var att ordna workshop och seminarier samt att genomföra två 

konferenser i Sverige. 

 

1.2 Bakgrund 
 

Närpolisen i norra Botkyrka startade år 1994. I huvudsak placerades oerfarna poliser där. 

Personalen förväntades att göra ingripanden mot samma personer utan att polisledningen gjort 

någon riskanalys av vad detta kunde få för följder. Arbetssättet ledde till att flera poliser blev 

hotade. En del poliser bytte distrikt frivilligt beroende på denna omständlighet. Det förekom 

även påtvingade förflyttningar. Fittjakommissionen startade hösten 1999. Det var till stora 

delar en reaktion mot hoten mot polispersonalen. Kommisionen fick senare namnet SGI 

(Särskilda Gäng Insatser). Samarbetet mellan SGI och närpolisen i norra Botkyrka var mycket 

begränsat.  

 

SGI arbetade offensivt och deras personalstorlek gjorde att de kunde göra ingripanden på ett 

bestämt och säkert sätt. Drygt trettio poliser arbetade under denna period på SGI. Enheten
3
 

bestod av tre yttre grupper och utredningspersonal. Flera intervjuer pekar på att det hade varit 

fördelaktigt om närpolisen som hade ett kontaktnät i området hade kunnat fortsätta att arbeta 

parallellt med SGI. Så blev inte fallet - utan norra Botkyrka tömdes i praktiken på 

närpolispersonal genom att ny personal inte tillfördes till enheten när personer slutade. Den 

sista närpolisen i norra Botkyrka slutade år 2001.  

 

SGI:s arbetsmetod bestod från början till stora delar av så kallad stop and search av personer 

och bilar. Detta väckte till viss del irritation hos ungdomar i norra Botkyrka. I och med att 

närpolisen hade försvunnit och därmed den relation dessa utvecklat fanns det färre 

möjligheter att överbrygga de motsättningar som uppstått. En del kritik förekom också i 

media mot SGI:s arbetssätt. Från början var man framgångsrik i dessa metoder och ett stort 

antal beslag av bl.a. vapen och narkotika gjordes. Kriminella verkade emellertid anpassa sig 

till SGI:s metoder, gömde vapen istället för att bära med sig dessa etc. Det är också något som 

framkommit vid intervjuer med andra enheter som arbetar inom hela länet – att denna typ av 

kontroller sällan ledde till något i norra Botkyrka. Därmed uppstod ett behov av att utveckla 

metoderna. Enheten började exempelvis försöka arbeta för att komma åt de kriminellas 

vinning av brott genom att samverka med kronofogden.  

                                                 
1 Varav Stockolmspolisen delfinansierade drygt 300 000 Euro. 
2 Alla sidhänvisningar avser boken ”The Stockholm Gang Model PANTHER”. 
3 SGI kommer att benämnas som enhet genom utvärderingsrapporten även om den formella beteckningen 
internt är sektion. 
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Förutom ett behov av att ändra de inledande arbetsmetoderna så förändrades också 

förutsättningarna för SGI på andra sätt. Ansvarsområdet ökade från att omfatta norra 

Botkyrka till att till slut omfatta hela Södertörns polismästardistrikt. Enheten användes t.ex. 

för att komma tillrätta med problem på pendeltåget till Nynäshamn. Genom det ökade 

ansvarsområdet var det svårare att skapa ett tryck på de kriminella inom ett visst område. 

Arbetsuppgifterna fokuserades inte i tid och rum, utan spreds ut. Samtidigt minskade antalet  

anställda på SGI. Det var under perioden ett stort tryck på polismästardistriktet och en 

konkurrens framförallt om de yttre tjänstgörande personalresurserna. Exempelvis startades sju 

poliskontor i polismästardistriktet, varav två i norra Botkyrka. Konsekvensen av SGI:s 

begränsade personalresurs kommer att behandlas senare i denna rapport. 

 

1.3 Utvärderingsuppdraget 
 

Av forskningsansökan framgår att det skall genomföras en extern utvärdering. Den skall 

omfatta: 

 

1. SGI:s metoder. 

 

2. Nya metoder som utvecklats av SGIP och det praktiska polisarbetet mellan poliserna och 

forskare. 

 

3. Samarbetet med utländska polisorganisationer och hur utbyte av kunskap har varit viktig 

för utvecklingen av SGI-metoden. 

 

4. Samarbetet med nationella strategiskt utvalda myndigheter 
 

5. Polisens arbete med utredningar och underrättelsetjänstfrågor under projektet 
 

6. Utfallet och förväntat resultat. 
 

Det framgår vidare att delar av den externt genomförda utvärderingen kommer att användas i 

den praktiska handboken, vilken kommer att bli användbar för brottsbekämpande 

myndigheter i EU. Av ansökan framgår att handboken kommer att färdigställas under hösten 

år 2011.  
 

Polisutbildningen vid dåvarande Växjö universitet numera Linnéuniversitetet fick i uppdrag 

att utvärdera SGIP. I offerten
4

 till utvärderingsuppdraget framgår att det skall vara en 

multidimensionell projektutvärdering som omfattar hela projektets ram med särskilt fokus på 

kvantitativ måluppfyllelse och utvärdering av projektets vetenskapliga anknytning. 

Utvärderingen skall också följa implementeringen och särskilt studera ett antal utvalda delar 

såsom: 
 

   Måluppfyllelse 

 Projektets vetenskapliga anknytning  

 Samverkan mellan olika myndigheter  

 Koordinationen mellan linjeorganisationen och projektimplementeringen 

 

Datainsamling planerades att ske genom intervjuer, deltagande observation och källstudier. 

                                                 
4 I offert upprättad 2009-04-07, sidan 1. 
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1.4 Förutsättningar för att lösa utvärderingsuppdraget 
 

Flera av utvärderingspunkterna innebar att det krävdes att projektet kom igång innan det gick 

att designa hur utvärderingen skulle läggas upp. Det gick t.ex. inte att lägga upp utvärderingen 

av en SGIP-metod innan metoden var definierad av projektet. På samma sätt var SGIP 

tvungna att komma fram till vilka myndigheter som var strategiska innan en utvärdering 

kunde ske av samarbetet med dem. När det gäller utvärderingen av själva projektresultatet så 

krävdes bl.a. att SGIP definierade vad det fanns för några gäng i distriktet och kartlade dessa 

innan utvärderingsarbetet kunde planeras. Detta medförde att utvärderingsarbetet 

inledningsvis inte kunde utformas på annat sätt än på en mycket övergripande nivå. 

 

Stefan Holgersson rekryterades när halva projekttiden hade avverkats på grund av att ansvarig 

utvärderare fick andra arbetsuppgifter. Under utvärderingsarbetet efterfrågades olika typer av 

information. Behoven framfördes till ansvariga för SGIP, men det visade sig att de till stora 

delar inte kunnat uppfylla dessa. Detta gällde bl.a. vad personalen har ägnat sig åt för 

aktiviteter, exemplifieringar av olika ledartyper i gäng som projektet inriktat sig mot, 

projektets inriktning under olika tidsperioder och redovisning av metodval. Utvärderingen har 

också försvårats av att vissa svar varit motstridiga och ibland glidande. Det har gjort att det 

funnits ett behov av att ha fler källor för att styrka ett uppgivet förhållande. 

 

Att SGIP:s leveranser av data inte uppfyllde de behov som fanns gjorde utvärderingsarbetet 

problematiskt. Det påverkade inte bara möjligheterna att utvärdera utfallet av projektet utan 

även hur utvärderarna kunde stödja SGIP i utvecklingsprocessen. På grund av problemet med 

att få tillgång till relevanta data under utvärderingsarbetet var det inte möjligt att bidra med 

material till handboken eller till konferens. Utvärderare kunde dock ge vissa råd vad gäller 

innehållet i handboken.  

 

En ytterligare omständighet som påverkade förutsättningarna för utvärderingen var att flera av 

projektets målsättningar och utvärderingspunkter var oklara. Det gick att göra olika tolkningar 

av dessa.  

 

Sammanfattningsvis har ovanstående beskrivna omständigheter påverkat möjligheterna att 

genomföra utvärderingsarbetet. Avgränsningar och olika metodologiska frågor och problem 

behandlas efterhand i rapporten för att underlätta bedömningen av i vilken mån de olika 

utvärderingsfrågorna har varit möjliga att svara på.   
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2. Resultat och bedömningar utifrån 

utvärderingsuppdraget 
 

I denna del kommer utvärderarnas bedömningar att redovisas utifrån de sex punkter som 

ingick i uppdraget (se ovan) 

 

2.1 SGI:s metoder 
 

Den första delen av utvärderingsuppdraget handlar om att utvärdera SGIP:s metoder. För att 

detta skulle vara möjligt fanns ett behov av att definiera vad som räknas som SGI:s metoder. 

Var det de arbetsmetoder som personalen på SGI i realiteten följde eller var de de metoder 

som man strävade efter att arbeta efter? Var det de tidigare arbetsmetoder eller de 

arbetsmetoder som blivit aktuella att tillämpa i och med SGIP-projektet?  

 

På grund av utformningen av den andra punkten i utvärderingsuppdraget: ”Nya metoder som 

utvecklats av SGIP” drog vi den slutsatsen att det var de arbetsmetoder
5
 som tillämpats av 

SGI som skulle utvärderas under denna punkt. Vi tolkade det även som så att det skulle ske en 

utvärdering av huruvida personalen i SGI arbetade i enlighet med dessa metoder under 

projektet.   

 

För att kunna definiera SGI:s arbetsmetoder har vi tagit del av olika skrifter samt genomfört 

intervjuer med personal och tidigare chefer. Ett femtontal personer som tjänstgjort eller 

tjänstgör på SGI eller har kopplingar till SGIP har intervjuats. Det har både rört sig om 

operativ personal som ingår eller har ingått i SGI:s yttre grupper och om personal som arbeter 

eller har arbetat inomhus. Den chef som startade SGI och dennes efterträdare samt nuvarande 

chef för SGI har intervjuats. Stefan Holgersson hade dessutom innan utvärderingen började 

genomfört deltagande observation och intervjuer av personal i samband med annan forskning 

(se t.ex. Holgersson, 2005; 2008; Holgersson & Knutsson, 2011; 2012) som kunde använda 

vid analysen.  

 

Nedanstående fyra arbetssätt skulle kunna definieras utgöra SGI:s grundläggande metoder: 

 

1. Skapa ett tryck på kriminella inom ett visst område genom kontroller av adresser, 

fordon och personer. 

2. Utredningsarbete mot individer som tillhör viss gruppering. 

3. Inrikta sig mot de kriminellas pengar. 

4. Påverka och underlätta för individer att lämna kriminella gäng. 

 

Punkt 4 handlade mer om enstaka fall och om att enskilda poliser tog initiativ att hjälpa 

individer att lämna ett kriminellt gäng, än att det rörde sig om en explicit metod. Både vad 

gäller punkt 3 och 4 utgjorde SGIP ett viktigt incitament för en fortsatt utveckling.  

 

 

 

 

                                                 
5 Med arbetsmetoder inbegrips i detta sammanhang även arbetssätt som inte hade formaliserats. 
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2.1.1 Skapa ett tryck på kriminella inom ett visst område genom kontroller av adresser, 

fordon och personer. 

 

Från början hade SGI (Fittjakommisionen) en strävan att skapa en press på individer i norra 

Botkyrka och att försvåra för dem att bl.a. bära vapen. Metoden innebar i huvudsak korta 

spaningsinsatser för att snabbt bygga upp en skälig misstanke. Oftast handlade det om att man 

stoppade och kontrollerade ett fordon, eller att man gjorde en husrannsakan på en viss adress. 

Det handlade om att vara offensiv och aktivt söka sig fram till möjligheter och när sådana 

öppnade sig, arbeta vidare i ärendena så mycket som det var möjligt. SGI:s arbetssätt vad 

gäller att skapa ett tryck på de kriminella i ett visst område hade växt fram genom polisers 

egna idéer och dragna erfarenheter.  

 

Det finns dock klara likheter mellan SGI:s sätt att arbeta och det forskning pekat på kan 

fungera. Wilson (1994) kom fram till att polisen kan påverka våldsbrottslighet där vapen 

används genom att polismännen arbetar aktivt mot vapeninnehav på högriskplatser, och på 

högrisktidpunkter (se även Sherman, m.fl. 1995). Sherman och Rogan (1995) menar att 

taktiken att ta vapen från högriskpersoner inte permanent hindrar dem från att bära vapen, 

men kanske tillräckligt länge för att få deras känslor att kylas av gentemot en viss person som 

de tänkt att skjuta (Sherman & Rogan, 1995). Det arbetssätt som SGI personalen ägnade sig åt 

har visat sig kunna få en effekt om de koncentreras till vissa tider, platser och individer för att 

på så sätt skapa ett tryck (se t.ex. Knutsson, 1995; Sherman, 1990). Deltagande observation 

och intervjuer pekar på att polispersonalen på SGI hittade en hel del vapen i början, men att 

det efterhand blev mer sällan förekommande. Polisens ökade press verkade få till följd att 

vapen inte medfördes på samma sätt som tidigare.  

 

SGI har redovisat sina ingripanden i en klumpsumma, t.ex. antal beslagtagna vapen, antal 

upptäckta narkotikabrott och antalet utdömda fängelseår. En kvantitativ fokusering, där 

exempelvis antalet beslag utgör ett mått på framgång, medför flera problem (se Holgerson, 

2007; Holgersson & Knutsson, 2011). Polispersonalen värderar ofta sin arbetsinsats utifrån 

upptäckta brott och lagförda individer. Upplägget på redovisningssystemet är ett skäl till vad 

polispersonalen bedömer som bra polisarbete. Det finns en risk att en framgångsrik taktik för 

att minska bl.a. tillgängligheten på vapen i ett område riskerar att överges om normen för ett 

lyckat utfall är antalet beslag och lagförda individer. En arbetsmetod som innebär att 

tillgängligheten på vapen minskar blir nämligen per definition inte lyckad när det sker en 

fokusering på antalet beslagtagna vapen, dvs. om polisens aktiviteter lyckas och personer bär 

vapen i mindre utsträckning kommer antal beslag att minska. Om antal beslagtagna vapen 

utgör ett mått på framgång verkar därmed polisens aktiviteter misslyckade. Det går att dra 

slutsatsen att det i detta fall skett en sådan värdering och det är en anledning till att 

omfattningen av denna arbetsmetod minskade. Andra anledningar till att trycket på kriminella 

minskade i norra Botkyrka är att ansvarsområdet ökade - från att från början bara omfatta 

norra Botkyrka till att inbegripa hela polisdistriktet. Att det blev färre personer på SGI hade 

också haft betydelse för möjligheterna att tillämpa en taktik som gick att ut på att skapa ett 

tryck på kriminella inom ett visst område. 

 

Under projektiden (SGIP) har denna offensiva arbetsmetod minskat ytterligare i omfattning 

och har bara förekommit i mindre utsträckning. Projektledningen för SGIP strävade efter en 

annan inriktning vad gäller upplägget av arbetet. Det var inte mot vissa problem i ett område 

utan mot utvalda individer i ett nätverk som arbetet kom att rikta in sig emot. Under insatsen 

LIMA genomfördes många kontroller mot ett nätverk. SGIP startade år 2009. Den operativa 

delen av SGIP kom igång den andra delen av 2010, men den yttre personalen ändrade redan 
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under 2008/2009 inriktning och fokuserade först sitt arbete mot ett gäng, för att hösten 2009 

övergå att arbeta mot ett annat gäng. Dessa två gäng hade sin bas i andra områden än i SGI:s 

ursprunliga fokusområde (norra Botkyrka). Arbetsinsatsen mot det första gänget betecknades 

som lyckat, medan den andra insatsen inte fick det utfall som man hade hoppats på. En 

relevant fråga att försöka besvara är huruvida förändringar i den operativa inriktning – att 

fokusera arbetet mot ett gäng i taget - har fått några följdverkningar?  

 

I flera fall har det vid intervjuer av områdespoliser framkommit att kriminellt belastade 

personer i polisdistriktets tyngsta område, norra Botkyrka, klagat på att det är för lite 

kontroller av om personer bär vapen på sig. De har uttryckt en oro över att detta medfört att 

det blivit vanligare att personer bär vapen. Intervjuer med personer som arbetar och bor i 

området
6
 indikerar att det de senaste åren blivit vanligare med skjutvapen. Ungefär ett halvår 

efter att SGI ändrat inriktning på arbetet så ökade antalet skjutningar i polisdistriktet. 

Huvuddelen av dessa skjutningar skedde i norra Botkyrka, där SGI tidigare haft den största 

pressen. Andra enheter i form av poliskontor och riktade grupper tjänstgjorde i området, men 

lyckades inte skapa samma tryck som SGI hade lyckats med. Från att antal skjutningar i 

polisdistriktet legat på några enstaka skjutningar per år så har det från år 2009 fram till juni 

2012 varit totalt 39 skjutningar
7
. Vid 26 av dessa tillfällen har personer träffats, varav 3 

personer har avlidit. Vid ett tillfälle när man missade målsäganden har istället målsägandens 

hund skjutits ihjäl. Sju skjutningar tillkommer där det är svårt att avgöra vad man skjutit med 

och om det verkligen var ett skjutvapen samt ärenden då man skjutit på personer med soft 

airgun och luftvapen. 

 

Det är givetvis svårt att säga hur utveckling sett ut om SGI fortsatt med sina kontroller. Med 

tanke på att forskning visat att arbetssätt, där ingripanden koncentreras till vissa tider platser 

och individer för att så på sätt skapa ett tryck, har kunnat få en effekt, går det inte att utesluta 

att det förändrade arbetssättet har haft en negativ inverkan på ovanstående förhållande. I 

sammanhanget bör dock nämnas att SGI haft en omfattande personalminskning och fått ett 

ökat ansvarsområde så även om inriktningen varit en annan på SGIP hade det inte varit 

möjligt att uppnå det tryck som tidigare har kunnat åstadkommas. Intensiteten på SGI:s arbete 

hade minskat redan innan den operativa inriktningen förändrades. Dessutom blev SGI 

tvingade att flytta till en annan polisstation som gjorde att det blev längre för personalen att ta 

sig till norra Botkyrka under projekttiden. Flytten var något som projektledningen för SGIP 

framförde skulle komma att påverka resultatet och det betonades att det var viktigt att denna 

förändring inte genomfördes. Polisledningen prioriterade andra verksamhetsgrenar än SGI.   

 

Sammanfattningsvis går det att finna stöd i forskning att SGI:s arbetsmetod att skapa press på 

kriminella genom kontroller av fordon, adresser och personer inom ett område kan ha en 

effekt, men att denna arbetsmetod bedrivits i liten utsträckning under SGIP.  

 

2.1.2 Utredningsarbete mot individer som tillhör viss gruppering 

 

När individer som tillhör ett kriminellt gäng har misstänkts för brott har det funnits en strävan 

att SGI skulle ta sig an dessa utredningar. Utredningspersonal på SGI har många gånger en 

stor personkännedom om individer i gäng och dess inbördes relationer. Detta underlättade 

                                                 
6 Intervju med en person som sedan länge arbetar på en fritidsgård och bor i området och en ordningsvakt 
med mångårig erfarenhet av området. 
7 Uppgifter från kriminalunderrättelsetjänsten (Källa: RAR, genomgång av ärenden med brottskod 9341-
9344, 0375-0378 samt 0303-0313) 
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utredningsarbetet. Förundersökningsledaren har traditionellt sett varit mycket aktiv i olika 

ärenden och SGI:s operativa personal har varit involverade i utredningsarbetet där olika 

åtgärder kunde utföras snabbt. Operativ personal har ofta kunnat engagera sig tidigt i 

utredningsprocessen. Ovanstående faktorer har gjort att det kunnat bli ett driv i de utredningar 

som SGI har haft hand om.  

 

Under utredningsarbetet har det på senare tid inte bara funnits ett intresse av att kunna lagföra 

individer utan även att utreda möjligheter att begränsa de kriminellas vinning av brott (se 

punkt 2.1.3). Det har också funnits en strävan att bygga upp ett förtroende hos olika 

inblandade parter. Intervjuer med personal på SGI pekar på att en förtroendeskapande 

inriktning har varit fördelaktigt både för utredningsarbetet, för möjligheterna att få olika typer 

av underrättelseinformation och för att försöka påverka kriminella att förändra sin kriminella 

livsstil.  

 

Tillämpningen av denna arbetsmetod under SGIP uppvisar liknande problem som beskrivs i 

avsnitt 2.1.1 (ovan), bl.a. har en reducering av den yttre personalstyrkan påverkat 

möjligheterna att bedriva ett framgångsrikt utredningsarbete. Dessutom har SGIP:s 

utredningspersonal tilldelats utredningar som inte haft kopplingar till insatserna. 

Projektledaren för SGIP framförde att: 

 
”Vi har haft väldigt mycket utredningar under resans gång som inte haft kopplingar till 

insatserna… distriktet har gett oss utredningar för att få ner balanserna.  Jag skulle vilja påstå 

att utredningarna som inte varit kopplade till insatserna har varit en stor del av SGI:s 

verksamhet under de tre åren” 

 

Sammanfattningsvis så har det av intervjuer och deltagande observation framgått att SGI:s 

sätt att bedriva utredningsverksamhet varit fördelaktigt för bl.a. möjligheten att lyckats 

slutföra utredningar och för att få misstänkta gängmedlemmar lagförda för brott. Det finns 

dock indikationer på att utredningsverksamheten mot gängkriminalitet fungerat sämre under 

projekttiden jämfört med tidigare på grund av en minskad personalstyrka, chefsbyten och 

tilldelningen av en stor andel ärenden som inte haft koppling till enhetens inriktning.  

 

2.1.3 Inrikta sig mot de kriminellas pengar 

 

En arbetsmetod som utvecklats på SGI är att gå efter de kriminellas pengar. Arbetsmetoden 

syftar till att minska den ekonomiska vinningen av brott och att försvåra en kriminell livsstil. 

Metoden riktar in sig på de grovt kriminella som polispersonal träffar på i den dagliga 

verksamheten på gatunivån. Tanken är att motivationen att vara beredd att ta ett straff kan bli 

låg om brottslingen riskerar att bli av med vinsten. Det kan göra att det inte blir lika attraktivt 

att begå brott och att glorifieringen av brottslingen minskar. För denna arbetsmetod går det att 

hitta stöd i teorin kring situationell brottsprevention (Clarke, 1997) som i sin tur bygger på 

rational choice teorier (se vidare Cornish & Clarke, 1986). Det kan givetvis hända att en 

kriminell som är skyldig pengar kommer begå ett brott för att betala igen en skuld, men 

grundtanken att inrikta sig på att minimera belöningen av brott har en god teoretisk grund.   

 

En annan tänkt effekt av arbetsmetoden är att minska risken att kriminella individer blir 

förebilder för ungdomar. När ungdomar ser att personer kan köra omkring i dyra bilar, ha dyra 

klockor, guldkedjor etc. och kan ”strö pengar omkring sig” finns en risk att ungdomarna 

tänker: ”Det livet vill jag också ha”. Särskilt om det går dåligt för dem i skolan och att de 
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därmed har svårt att få ett jobb. Även beträffande denna tanke går det att finna stöd i nyss 

nämnda teorier.   

 

För att kunna komma åt en persons vinning av brott handlar det om att göra en totalbild av 

dennes ekonomi. Det görs normalt på de samverkansmöten man har med försäkringskassan, 

skatteverket och kronofogden. I början var också socialtjänsten med på dessa möten, men 

detta upphörde på grund av att de flesta av de aktuella individerna inte hade socialbidrag. 

Behovet styr när samverkanmöten hålls och i genomsnitt har det blivit ungefär var sjätte 

vecka. På ett samverkansmöte hinner man i genomsnitt att avhandla fem till sex personer. På 

och inför dessa möten förmedlar polisen namn och personnummer på personer som det finns 

anledning för andra myndigheter att ha uppsikt på. Förutom mötena har handläggare 

kontinuerlig kontakt i enskilda ärenden.  
 
En förutsättning för denna aktivitet är en tolkning av sekretesslagen så att information kan 

delas mellan myndigheter. När det gäller utbyte av information har en bedömning på 

myndighetsnivå gjorts att det finns möjlighet att åberopa samhällsintresset av att kunna agera 

mot denna typ av problem. I varje enskilt fall krävs en prövning om information kan lämnas 

ut mellan myndigheter. Information från polisen kan leda till att skatteverket upptaxerar en 

individ som därmed får en skatteskuld. Kronofogden kan begära handräckning av polisen för 

att driva in skulden. Att skatteverket upptäcker att en person har ett svartjobb kan påverka 

bidragen från försäkringskassan. Myndigheternas aktiviteter hänger ihop med varandra. 

Samverkan mellan myndigheterna ökar möjligheterna att komma åt grovt kriminella personer 

som dessutom utnyttjar bidragssystemen, har otaxerade inkomster och inte betalar sina 

skulder. 

 

Ny lagstiftning avseende utvidgad förverkande har gjort att polisen fått större möjligheter att 

beslagta egendom. Vissa brott, t.ex. grova rån är förverkandeutlösande. Om en person döms 

för brott finns det möjlighet att förverka egendom om det är mera sannolikt att den kommer 

från brottslig vinst än från annan verksamhet. Tidigare var pengar och egendom tvungna att 

knytas till det brott man var misstänkt för. I samband med att någon grips för brott försöker 

polisen, om de träffar på egendom som kan bli föremål för ett förverkande, att få till ett 

utvidgat förverkande
8
. I andra hand sker en kontroll mot kronofogden. Givetvis vidtar 

brottslingarna motåtgärder. Ur brottsbekämpningssynpunkt är det viktigt att lagstiftningen 

utformas så att den kriminella livsstilen försvåras och att luckor i lagstiftningen täpps till 

kontinuerligt. Av intervjuer har det framgått att detta går alltför långsamt för närvarande. 

 

Arbetsmetoden har koppling till utredningsarbetet så tillvida att det under utredningsarbetet 

inte bara handlar om att få fram uppgifter för att kunna lagföra någon utan att det finns en 

strävan att få fram uppgifter så att det går att komma åt de kriminellas vinning av brott. Även 

den yttre personalens arbete har betydelse för möjligheten att komma åt de kriminellas 

vinning av brott. I samband med husrannsakan kan polisen finna att en person med 

bostadsbidrag inte bor på den adress bidraget avser. En kontakt med försäkringskassan kan 

göra att bidragen upphör och att personen blir återbetalningsskyldig. Denna kontakt sker i 

form av att handlingar upprättas, sekretessprövas samt distribueras. En annan uppgift som kan 

vara av intresse för andra myndigheter är om och i sådana fall var en person arbetar. Det kan 

också finnas ett behov att göra iakttagelser om att personen ifråga använder en viss bil som 

denne formellt sett inte äger. Ett par ytterligare observationer kanske räcker för att utmäta 

bilen. När det gäller fordon är grundregeln att det räcker med tre iakttagelser som är utspridda 

                                                 
8
 Förverkande av egendom som inte kan hänföras till ett visst konkret brott. 
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över några veckor för att det skall kunna anses röra sig om dold äganderätt. Andra uppgifter 

vägs också in, t.ex. i vilket sammanhang bilen har setts och var den stått parkerad. Vem som 

betalat bilen, försäkringar och reparationer är också intressant samt vad nära anhöriga/ 

kamrater säger om ägandeförhållandena.  
 
Generellt sett är denna typ av spaning enklare att utföra jämfört med spaning för att utreda 

brott. Det har dock visat sig inte vara helt lätt att få polispersonal att utföra spaning i syfte att 

komma åt kriminellas pengar. Det direkta utfallet av ett sådant spaningsarbete är inte beslag 

och gripanden vilket verkar vara en rådande norm bland vissa poliser för vad som framförallt 

räknas som bra polisarbete. Denna inställning gällde inte bara för yttre personal. Det förekom 

att chef bara tillätt en kortare arbetsinsats med en inrikt att t.ex. kunna konstatera om en 

person arbetade på ett visst ställe. Man har inte helt kommit tillrätta med denna inställning 

under SGIP, men den grundläggande filosofin under projektet har underlättat en förskjutning 

av vad som definieras vara bra polisarbete till att även innefatt arbete för att komma åt 

kriminellas pengar.  

 

När SGI startade denna arbetsform handlade det om en samverkan på chefsnivå. Senare 

övergick denna samverkan till handläggarnivån. Vid intervjuer har det framförts vara viktigt 

att först samverka på chefsnivå av två skäl, dels för att respektive myndighet skulle känna sig 

trygga med samverkan och dels för att respektive myndigheter skulle avsätta önskvärda 

resurser. Den polis som initierade detta arbetssätt har fortsatt att utveckla konceptet under 

SGIP. Det är sannolikt så att arbetsformen hade utvecklats vidare även utan SGIP, men 

genom EU-projektets fokus på problemet med gängkriminalitet har utvecklingsarbetet 

underlättats.  

 

Mellan år 2009 och 2012 togs egendom för totalt 3 miljoner kronor inom ramen för denna 

arbetsform. Upptaxering av individer skedde med cirka 10 miljoner kronor (Gustafsson, 

2011). Det bör poängteras att en viss del av detta utfall härrör sig från initiativ som tagit innan 

SGIP startade. På samma sätt så har aktiviteter som startats mot vissa individer under SGIP 

ännu inte fått något konkret resultat. Det råder en fördröjning på när ett initiativ kan få en 

effekt. I den redovisade summan ingår även aktiviteter mot personer som inte ingår i det gäng 

som SGIP inriktat sig emot. 

 

Sammanfattningsvis har SGI-metoden att gå efter pengar ett gott stöd i forskning beträffande 

att metoden kan få effekt. Arbetsformen har varit föremål för fortsatt utveckling under SGIP. 

 

2.1.4 Påverka och underlätta för individer att lämna kriminella gäng 

 

Innan SGIP fanns det inte någon skriftlig åtgärdsplan för hur polisen kan påverka och 

underlätta för individer att lämna kriminella gäng. Det handlade mer om att enskilda poliser 

på enheten tog initiativ till att påverka och underlätta för individer till detta. Under SGIP 

formaliserades och utvecklades arbetet till att bli en explicit arbetsmetod. Metoden befinner 

sig därför i gränslandet för att kunna betraktas som en ny metod.  

 

Det går även gällande denna metod att finna stöd i rational choice teorier (se vidare Cornish & 

Clarke, 1986). Det handlar inte bara om att påverka individerna, utan också att underlätta för 

individerna att lämna gängen. Arbetsmetoden är resurskrävande och det behövs en hög 

tillgänglighet. För att få en inblick i hur det kan gå till ges ett exempel som är anonymiserat 

för att inte möjliggöra identifiering: 
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Per kontaktar sektionen mot gängkriminalitet. Två poliser från SGI bestämmer träff med 

honom. Han har nyligen suttit inne och blivit förbannad för att han varken fått något besök eller 

penar från gänget. Att besöka gängmedlemmar som sitter på anstallt och även se till att de får 

ekonomiskt stöd under anstaltstiden var regler som detta gäng hade. I och med att gänget inte 

följt dessa regler var Pers uppfattning att han kunde lämna gänget i s.k. good standing. Detta 

tyckte dock inte gänget som ville ha en större summa pengar av Per eftersom han utan ”giltigt 

skäl” ville lämna gänget. Per var nu trött på det kriminella livet och han ville lämna det och 

börja om. Om Per inte betalade pengarna riskerade han att råka illa ut, vilket också Per 

förmedlade till polis-personalen. Polispersonalen berättade i stora drag vad det innebar och 

vilka uppoffringar som han måste göra. Det framfördes inte på ett avskräckande sätt, utan mer 

som att så ett frö, en tanke och ett alternativ till det liv han hade. Per sade att detta var en stor 

grej och att han måste fundera mer på det hela, men att det lät intressant. En polis sade att Per 

kunde ringa till honom när som helst och om han inte svarade skulle Per tala in ett meddelande 

så skulle han ringa upp. Om det uppstod något akut skulle Per ringa 112. Polismannens 

bedömning av situationen var ganska klar. Per ville lämna den kriminella banan, men 

uppoffringarna för att göra detta vägde i detta skede inte över i vågskålen. Vad gäller den 

hotbild som fanns mot Per så var Per inte tillräckligt hotad för att vilja lämna det kriminella 

livet. Det första mötet handlade mycket om att skapa tillit och förtroende. Per skulle känna att 

poliserna lyssnade på honom och att Per ville prata med poliserna igen. Det första mötet gick 

bra och Per och poliserna bytte telefonnummer och kom överrens om att de skulle höras igen 

efter ett antal dagar. 

 
Efter några dagar ringde en av poliserna som var med på mötet upp Per. Per blev glad att 

polismannen ringde och berättade lite vad han hade haft för sig. Per berättade att han funderat 

på det polismännen sagt under mötet, men att han inte kunde hoppa av i nuläget. Han tänkte 

inte betala summan som gänget krävde av honom. Under de närmaste månaderna hade 

polismannen och Per kontakter per telefon med jämna mellanrum. Under samtalen märktes det 

att Per vägde för- och nackdelar och att det pågick en process inom honom. 

 
En kväll ringde Per. Han hade blivit angripen av gänget och polismannen övertygade Per om 

att han skulle berätta om det hela i ett förhör. Polismannen fick direkt tag i en gruppchef på SGI 

som kunde se till att någon åkte dit och höll ett videoförhör med Per. Efter förhöret började 

dock Per vackla igen. Men med uppgifterna som Per lämnat i videoförhöret så inleddes en 

förundersökning, men den gick trögt eftersom det inte fanns någon tung bevisning. Det räckte 

inte till tvångsmedel. Efter ett motivations-samtal med Per så var han åter samarbetsvillig, men 

han ville fortfarande inte lämna den kriminella banan. Polismannen fortsatte att ha kontakt med 

Per, men inget speciellt hände förrän efter cirka 1,5 månader då mobiltelefonen ringde sent en 

kväll hos  polismannen. En person grät i telefonen. En anhörig till Per hade blivit angripen i sitt 

hem. Efter en stund fick polismannen kontakt med Per som sade något i stil med: ”Nu har det 

gått för långt. Nu får det faan räcka”.  

 
Någon dag senare var Per på polisstationen för att prata om vad som skulle hända. Han fick 

kontakt med personsäkerhetsgruppen, men något senare meddelade personsäkerhetsgruppen att 

Per inte ville vara med längre. Polismannen som hade haft kontakt med Per pratade med Per 

tillsammans med personsäkerhetsgruppen och efter samtalet var Per helt med på att ta emot 

stöd och hjälp från polisen m.fl. Per fick stöd av personsäkerhetsgruppen och hamnade efter ett 

tag under särskilda personsäkerhetsgruppen. Efter några månader fick polismannen som inlett 

kontakten med Per ett samtal. Per var upprörd över boendeläget. Polismannen försökte 

”peppa” Per att det var tillfälligt och att det tar lite tid att ordna. Per verkade ha förståelse för 

det mesta av detta. 

 
Det tog sedan 1,5 år innan polismannen som hade haft den inledande kontakten med Per åter 

fick kontakt med honom. Per ringde och berättade att allt löst sig kanonbra och Per tackade 
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flera gånger för att polismannen hade puschat honom och inte givit upp. Per sade att han var 

mycket tacksam för det stödet. 

 

De erfarenheter som dragits under arbetet med avhoppare är: 

 

- Att lyssna – vilket bidrar till att ingjuta ett förtroende och tillit. 

- Att närma sig ”försiktigt” – inriktning till att börja med är att så ett ”frö”. 

- Att ha en hög tillgänglighet – det kan ringa när som helst och många gånger är det 

viktigt att kunna agera direkt. 

- Att ha i åtanke att detta är en process – det är stort steg att ta för individen. 

- Att ha uthållighet – inte ge upp. Det är naturligt med motgångar och det kan ta olika 

lång tid innan målet nås.  

- Att inte stänga dörren – att ha dörren på glänt även vid motgång.  

 

Det har varit svårt att följa upp utfallet av denna verksamhet eftersom personal lämnar över 

avhoppare till andra verksamhetsgrenar och att arbetet är omgärdat med stor sekretess. Den 

siffra som angivits vid intervjuer är att det kan handla om tre till högst sju avhoppare. 

Intervjuer har pekat på att man under de tre år SGIP varit verksamamt lyckats få enstaka 

individer att hoppa av. Om avhopparna tillhört det gäng som SGIP arbetat emot och som 

ingått i insatsen har inte framgått av de data som utvärderarna fått tillgång till. Det har även 

framkommit att vissa personer som hoppat av återfallit i tidigare beteende.  

 

Sammanfattningsvis har SGI-metoden att underlätta för individer att lämna kriminella gäng 

ett stöd i forskning att det kan fungera. Arbetsmetoden har formaliserats och vidareutvecklats 

under SGIP. Utfallet av verksamheten har inte närmare gått att utvärdera utifrån de uppgifter 

som utvärderarna har fått tillgång till. 

 

2.2 Nya metoder som utvecklats av SGIP och det praktiska polisarbetet 

mellan poliserna och forskare. 
 

Denna utvärderingspunkt inbegriper att två förhållanden skall undersökas. Dels handlar det 

om att utvärdera nya metoder som utvecklats av SGIP och dels om att utvärdera det praktiska 

polisarbetet mellan poliser och forskare. 

 

2.2.1 Nya metoder som utvecklats av SGIP 

 

Projektledaren skriver i slutordet av den handbok som producerats i projektet att arbetet i 

många andra brottsbekämpande myndigheter i Europa bedrivs på ett liknande sätt som 

förespråkas i den modell för brottsbekämpning som utvecklats i projektet (Panther-modellen, 

se s. 110 ff). Begreppet nya metoder har vi därför tolkat som att det innefattar de arbetssätt 

som är nya i förhållande till de metoder som tidigare tillämpades på SGI.  

 

Den grundläggande tanken under SGIP har varit att analysera ett gäng innan det blir fråga om 

att göra en insats mot detta och att ta ett helhetsgrepp över de åtgärder som vidtas. Ett 

kriminellt gäng går att betrakta som en nätverksorganisation. Nyckelpersoner är av avgörande 

betydelse i denna typ av organisationer. Den arbetsmetod som lyfts fram under projektet 

handlar om att hitta nyckelpersoner och rikta in arbetet mot dessa. Det finns teoristöd för att 

en inriktning mot nyckelpersoner kan få en effekt på organisationens möjligheter att fungera 
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effektivt (se exempelvis McGloin, 2005). SGIP har pekat på vikten av att arbeta mot ett gäng 

på ett holistiskt sätt, dvs. att ta ett helhetsgrepp där operativa insatser anpassas efter vad som 

framkommit i analysen. Det går också att hitta omfattande stöd i forskning vad gäller vikten 

av att att analysera problembilden innan en insats genomförs (se t.ex. Goldstein, 1979; 1990; 

Eck & Spelman, 1987). En annan inriktning som betonats i projektet är att ha en mediastrategi 

vad gäller frågor som rör gängproblematiken. Polisens yttrande i media kan exempelvis gynna 

vissa grupperingar om dessa grupperingar nämns vid namn och att de därigenom får 

uppmärksamhet. Slutligen har det under SGIP påtalats att det är viktigt att polisen bemöter 

gängmedlemmar på ett bra sätt. Polispersonalens uppträdande påverkar inte bara ett 

ingripande utan kan även ge positiva effekter på längre sikt.  

 

SGIP:s olika rekommenderade nya tillvägagångssätt kommer att analyseras mer utförligt i 

kapitel tre.     

 

2.2.2 Praktiska polisarbetet mellan poliserna och forskare 

 

Punkten är något oklar. Utvärderarna har tolkat det som om det handlar om att utvärdera hur 

dialogen har fungerat kring det praktiska polisarbetet mellan poliserna och forskare. 

 

Metoderna på SGI har tagits fram genom ett induktivt förhållningssätt, dvs. kopplingen till 

teori har traditionellt sett varit svag. I mångt och mycket har SGI:s metoder vuxit fram 

beroende på vissa polisers goda analys- och reflektionsförmåga. Dessa poliser har konstaterat 

att det funnits ett behov av att angripa den grova brottsligheten på ett annat sätt än genom att 

höja intensiteten i den slumpmässiga stop and search metodiken.  

 

Forskare och poliser har fört en dialog kring det praktiska polisarbetet. En polis påbörjade en 

forskarutbildning strax innan projektet startade. Det medförde positiva möjligheter att föra in 

forskning som en del i det praktiska polisarbetet. En annan anställd inom SGIP hade sedan 

tidigare erfarenhet av forskning. Även detta har underlättat att SGI-metoderna har kunnat få 

en teoretiskt underbyggnad genom att studera olika teorier och genom att få kontakt med 

internationella forskare som intresserar sig för frågor kring gängproblematik. Enligt 

projektedaren på SGIP har Mike Kautsky
9
 hjälpt projektet med svårigheter att implementera 

teorier i organisationer som polisen. David Brotherton
10

 har bidragit vid framtagandet av 

Panther-modellen och holistiskt polisarbete. En stor del av idéerna kring 

avhopparverksamheten kommer från Decker (Pyrooz & Decker, 2011). Vad gäller analysen 

av nätverk har det skett ett samarbete med Stockholms universitet. Samverkan med Växjö 

universitet/Linnéuniversitetet har också haft betydelse i vissa delar. Erfarenheter och tankar 

som uppstått på grund av arbetet på SGI/SGIP har varit intressant för forskare att ta del av och 

framförallt projektledaren har haft kontakter med olika forskare.  

 

Sammanfattningsvis har det skett en dialog mellan externa forskare och i huvudsak två 

personer som ingår i projektet som har forskningserfarenhet. 

 

 

 

                                                 
9 Law Enforcement Coordinator, Ridgewater Community College, Willmar, Minnesota, USA. 
10 Professor of Sociology – John Jay College of Crim- inal Justice, City University of New York, USA 
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2.3 Samarbetet med utländska polisorganisationer och hur utbyte av 

kunskap har varit viktig för utvecklingen av SGI-metoden. 
 

Även denna punkt inbegriper utvärderingen av två förhållanden, dels hur samarbetet med 

utländska polisorganisationer fungerat, dels hur utbyte av kunskap har varit viktig för 

utvecklingen av SGI-metoden. 

 

2.3.1 Samarbete med utländska polisorganisationer 

 

Av det material som erhållits framgår att samarbetet med utländska polisorganisationer inte 

har handlat om ett operativ samarbete. Reseberättelserna indikerar att det istället har rört sig 

om att hålla eller närvara vid föreläsningar under besök som kan definieras som traditionellt 

utformade studieresor. Enligt projektledaren på SGIP så har samarbetspartners anordat 

seminarier vid dessa besök. 

 

2.3.2 Hur utbyte av kunskap har varit viktig för utvecklingen av SGI-metoden 

 

Den uttryckta frågeställningen vad projektutvärderingen skall svara på består av ett 

konstaterat faktum redan innan projektet började, dvs. att utbytet av kunskap varit viktig för 

utvecklingen av SGI-metoden - inte en undran om så varit fallet. Dessutom används ordet 

”SGI-metoden”. Sannolikt har det skett en sammanblandning mellan begreppet modell och 

metod, eller att det skall stå SGI-metoderna. Det är annars svårt att veta vilken av SGI-

metoderna som åsyftas. 

 

Projektledaren för SGIP menar att erfarenheter från samarbetspartners har varit viktigt för att 

utveckla arbetet inom SGIP. Av det material som utvärderarna har fått tillgång till går det 

däremot inte att dra slutsatsen av hur utbytet av kunskap (från andra polisorganisationer) har 

varit viktig för utvecklingen av SGI-metoderna.  

 

2.4 Samarbetet med nationella strategiskt utvalda myndigheter 
 

SGI har haft ett samarbete med andra myndigheter ända sedan enheten startade.  

 

Samarbetet har för det första handlat om att genomföra olika former av föreläsningar för att 

sprida en kunskap om hur gängproblematiken ser ut och vilka utmaningar samhället ställs 

inför. Personal på SGI har bland annat haft föreläsningar för Åklagarmyndigheten, 

Domstolsverket, Statens institutionsstyrelse (SiS) och Kriminalvården. Vissa av dessa 

myndigheter har varit mer frekventa än andra vad gäller antal föreläsningar.  

 

När det gäller Kriminalvården har SGI bidragit med en kontinuerlig utbildningsinsats på 

grundutbildningen i Stockholm. Föreläsningar har även genomförts på enskilda anstalter, på 

huvudkontoret och för frivården. Även vad gäller SiS har SGI medverkat vid ett flertal möten 

och föreläsningar. Intervjuer pekar på att frekvensen vad gäller antalet föreläsningar för 

myndigheter har varit färre under SGIP jämfört med tiden före projektet. Projektledningen har 

en motsatt uppfattning och menar att denna typ av föreläsningar inte varit färre under 

projektet jämfört med tidigare. Någon statistik gällande antalet genomförda föreläsningar har 

inte presenterats för utvärderarna. 
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Att sprida den typ av information som är lämpligt att förmedla i form av föreläsningar utgör 

en form av samarbete. En annan form av informationsutbyte har en mer operativ inriktning. 

Ända sedan SGI startade har man haft ett operativt samarbete med Kriminalvården. Likså har 

det skett en kontinuerlig samverkan med Åklagarmyndigheten i olika ärenden. Även Tullen 

och Kronofogdemyndigheten har varit involverad i ärenden och fått information för att kunna 

agera mot vissa individer. Att ha ett nära operativt samarbete med andra myndigheter är 

viktigt för att på ett framgångsrikt sätt kunna angripa den organiserade brottsligheten. Ofta 

handlar det om att en viss information måste nå en viss befattningshavare snabbt. Då är det 

viktigt att man byggt upp ett kontaktnät och har en samverkan på handläggarnivå mellan de 

olika myndigheterna. Deltagande observation och intervjuer har pekat på att SGI tidigt 

byggde upp denna form av samarbete och detta samarbete mellan olika myndigheter är något 

som fortsatt under SGIP.  

  

En tredje form av samarbete mellan myndigheter handlar om uppbyggandet av de lokala 

underättelsecentren
11

. Här har det skett en nära samarbete mellan framförallt Polisen, 

Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och Försäkringskassan. Detta samarbete startade under 

SGI och utvecklingen av denna samarbetsform har fortsatt under SGIP. Deltagande 

observation, intervjuer och utfallet av denna aktivitet pekar på att detta samarbete varit lyckat. 

Det har skapat en tillit på handläggarnivå och det har varit en förutsättningar för att kunna 

bedriva ett framgångsrikt arbete (se vidare avsnitt 1.2.3 ”Inrikta sig mot de kriminellas 

pengar”). 

 

Sammanfattningsvis initierades samarbetet med andra myndigheter redan under SGI. Detta 

samarbete har utvecklats under SGIP. 

2.5 Polisens arbete med utredningar och underrättelsetjänstfrågor under 

projektet 
 

2.5.1 Polisens arbete med utredningar 

 

En stor del av de utredningar som SGIP:s personal har arbetat med har inte haft någon 

koppling till de insatser som genomförts inom SGIP. Ärendefördelningen har istället handlat 

om olika former av utredningsinsatser där polisdistriktet tilldelat SGIP utredningar för att få 

ner balanser. Projektledningen för SGIP har framfört till ansvariga att detta är ett problem. 

Sättet att fördela ärenden i kombination med en liten personalnumerär på SGIP har påverkat 

möjligheterna att lyckas med projektmålen (se även kapitel 1 vad gäller beskrivning av 

utredningsarbetet).  

 

2.5.2 Underrättelsetjänstfrågor 

 

SGIP har haft en underrättelsesamordnare under hela projektet. Dennes uppdrag har varit att 

scanna av, kartlägga och hålla enheten ajour med vad som händer i polisdistriktet. 

Underrättelsearbetet har haft ett traditionellt upplägg, dvs. information har erhållits via 

kriminalunderrättelsetjänsten, genom egna källor och med hjälp av öppna källor såsom 

Facebook och andra sociala forum. Underrättelseinformation har verifierats via 

nätverksanalyser och genom spaningsuppslag.  

                                                 
11 Ett nätverk av aktörer från olika myndigheter (se sid. 77). De delar information  och samverkar i syfte 
att komma åt den grovt organiserade brottsligheten. 
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Under olika former av möten har underrättelseinformation haft en central betydelse i de 

diskussioner som förts. Intervjuer och deltagande observation pekar på att SGI haft en stor 

kunskap om individer, nätverk och gäng. Denna kunskap har utvecklats under SGIP. 

Inriktningen på arbetet under SGIP har varit gynnsam för att generera underrättelse-

information. Genom att koncentrera arbetet till ett visst gäng och genomföra mer traditionell 

spaning har man kunnat bygga upp en stor kunskap om olika individer och beteenden i 

gängmiljön.  

 

2.6 Utfallet och förväntat resultat 
 

Ett sätt att tolka denna utvärderingspunkt är att det handlar om att redovisa huruvida projektet 

levt upp till de förväntade resultaten. De förväntade resultaten kommer till uttryck i 

projektplanen till EU. Vi har därför utgått från projektets uppställda målsättningar vid denna 

del av utvärderingen, men har uppfattat ”utfallet” som en vidare beskrivning av projektet som 

även innefattar olika former av erfarenheter och dragna slutsatser.  

 

2.6.1 Förutsättningar för projektet 

 

SGI har varit organiserad i tre operativa grupper och en utredningsgrupp. I mitten av 00-talet 

bestod enheten av drygt 30 poliser. Av SGIP:s budget framgår att projektet har äskat medel 

för 31 s.k. smartphones. Om man antar att det var tänkt att varje anställd skulle ha en sådan 

mobiltelefon så betyder det att enheten under projektet skulle bemannas med omkring 30 

personer. Visserligen hade det inte gjort att bemanning riktigt nådde upp till den nivå som 

SGI hade haft tidigare, men det hade ändå funnits en möjlighet att ha igång tre operativa 

grupper. Grunden till denna kalkylerade storlek på personalstyrka är oklar. Bemanningen på 

SGI minskade innan arbetet med SGIP aktualiserades. De uppställda projektmålen bibehölls 

däremot. 

 

För att SGIP:s målsättningar skulle ha förutsättningar att uppnås krävdes att 

Stockholmspolisen avdelade mer personalresurser till projektet. Av SGIP:s projektplan 

framgår inte hur stora operativa resurser som Stockholmspolisen har bundit upp sig att bidra 

med i projektet. Det går att dra vissa slutsatser utifrån de målsättningar som ställts upp och 

vissa uppgifter i andra dokument, men någon specificerad siffra finns inte. 

 

Ansvariga på SGIP har under hela projekttiden påtalat att enheten behöver förstärkas med 

ytterligare personal. Även om distriktets polisledning kontinuerligt har informerats om 

behovet av personalförstärkningar på SGI har den operativa förmågan istället reducerats under 

projektets gång. Av exempelvis ett dokument som upprättades den 23:e juni 2011 framgår att 

åtta personer hade slutat eller var på gång att sluta och att enheten enbart hade fått ett tillskott 

på fyra personer under samma period. Det totala antalet yttre operativ personal var vid 

tillfället 11
12

. Av ett dokument som sektionschefen för SGI senare under hösten 2011 

distribuerade till sina överordande betonades att enheten var i behov av personalförstärkningar 

för att kunna uppfylla målen med SGIP-projektet:  

 
”För att kunna slutföra forskningen krävs att några operativa insatser utförs under hösten 

2011. Dessa insatser ska fokusera på att försöka hindra etableringen av gatugäng i Södertörn 

och kommer att utvärderas av oss själva och av externa utvärderare… Av arbetsmiljö och 

                                                 
12 ”Personalomsättning”. Dokument upprättat av sektionschef IngaLill Hult 23:e juni år 2011. 
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säkerhetsskäl har sektionen endast en yttre grupp i nuläget… Sektionen bör bestå av två yttre 

grupper och en utredningsgrupp samt samordnare. Sammanlagda personalstyrkan bör vara 21 

personer.”
13

  

 

De behov som enhetschefen framförde tillmötesgicks inte. Förutom att personalstyrkan som 

SGIP haft till sitt förfogande har varit liten har den dessutom ianspråktagits i den normala 

linjeverksamheten. Från mitten av juni till början av september har det inte funnits någon 

operativ förmåga hos SGIP. Dessutom har operativ personal under andra perioder av året 

använts t.ex. i samband med demonstrationer. Under relativt långa perioder under projektet 

har således SGIP haft en begränsad eller helt saknat operativ förmåga. Enheten har också fått 

uppdrag som legat utanför projektets inriktning. Det bör också noteras att SGI:s utredare, som 

tidigare nämnts, i stor utsträckning fått arbeta av balanser som inte varit kopplade till SGIP 

arbetat med. SGIP har med tanke på de tillgängliga personella resurserna på SGI därmed inte 

haft förutsättningar att nå upp till de målsättningar som angetts i projektplanen till projektet.  

 

Projekt har inte drivits på ett sätt som är brukligt, exempelvis saknas tydligt definierade 

milstolpar och beslutspunkter. Projektplanen har inte anpassats efter aktuell resurstilldelning. 

Dessutom saknas stora delar av den dokumentation som borde kunna krävas av ett projekt i 

aktuell storleksordning. Det finns flera orsaker till ovanstående brister. Ett är att 

projektledningen inte fick det stöd av styrgruppen som de förväntat sig och de tvingades bl.a. 

både slutföra projektet och planera för en internationell slutkonferens. Styrgruppsordföranden 

slutade i distriktet under projektet. Ett annat är att polismyndigheten inte säkerställde att 

ansvariga fått adekvat utbildning, vilket påverkat förutsättningar för hur projektet har lagts 

upp och hur projektarbetet har dokumenterats. Projektledaren för SGIP har inte gått någon 

projektledningsutbildning och hade inte erfarenheter av projektledning innan projektet 

startade. Samma förhållande gällde för projektsekreteraren. Det skulle kunna uttryckas som 

att vanliga poliser, varav en antagits till en forskarutbildning, fick ett uppdrag att driva ett 12 

miljoner kronors projekt och gjort det så gott de kunnat efter de förutsättningar som fanns. 

Efter lite knappt halva projekttiden (september 2010) tillfördes ett extra ledningsstöd till 

projektet. I slutfasen av projektet anställdes personal för att hjälpa till med 

dokumentationsarbetet. Ytterligare ett skäl som haft en negativ inverkan på utfallet av 

projektet är att flera olika enhetschefer varit ansvariga för SGI:s ordinarie verksamhet under 

projekttiden. Projektledaren för SGIP utrycker att detta har varit besvärande och försvårat att 

uppnå alla mål: 

 
Vi har saknat stabilitet inom organisationen, olika chefer har ansvarat för enheten 

under resans gång, chefer som har haft olika inställningar och kompetens av hur 

projekt bedrivs och vad som krävs för att kunna bedriva ett projekt av SGIP:s storlek. 

Chefer med korta mandat och med olika tankesätt på polisarbete […] oftast har andra 

saker varit viktigare än projektet.” 

 

Distriktets polisledning har haft ett intresse av att SGIP skall lyckas och projektet har fått en 

stor handlingsfrihet att agera inom de resursramar som de har tilldelats. Polisdistriktet har haft 

problem att klara av den ordinarie polisverksamheten. Det har gjort att distriktets ledning har 

känt sig tvingade till att göra prioriteringar och andra verksamhetsbehov har gått före SGIP:s 

behov. Det bör noteras att Stockholmspolisen har haft större personalresurser att förfoga över 

under SGIP:s projekttid jämfört med mitten av 00-talet, men under 00-talet var personstyrkan 

på SGI mycket större än under SGIP. Det ligger utanför ramen för denna utvärdering att 

värdera sättet att göra prioritering och att analysera resursfördelningen i Stockholms län.  

                                                 
13 ”Personalförsörjningsplan”. Dokument upprättat av sektionschef IngaLill Hult 31:e oktober år 2011. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att SGIP utifrån de förutsättningar som polismyndigheten har 

skapat har haft begränsade möjligheter att lyckas med de målsättningar som ställts upp i den 

ursprungliga projektplanen. Planen har sedan inte modifierats utifrån aktuell resurstilldelning. 

 

2.6.2 Projektets huvudinriktningar  

 

Vi har under utvärderingsarbetet ett flertal gånger tydligt efterfrågat en sammanställning över 

när operativ och utredande personal i realiteten har ägnat sig åt SGIP-verksamhet. Detta 

önskemål har inte tillgodosetts. I handboken framgår att det i Panther ingår ett 

uppföljningssystem där operativ personal fyller i vad de utfört för arbetsuppgifter (se sid. 

152). Från större delen av projektet saknas sådana data. Det är först i slutet av projektet som 

en sådan redovisning kommit till stånd. Ovanstående förhållanden har påverkat möjligheterna 

att göra en välgrundad utvärdering.  

 

Utifrån de uppgifter vi fått tillgång till så framgår att projektet genomfört insatserna Lima, 

Arion och Mungo. Insatsen LIMA skedde mot ett MC-gäng (namnbyte till MC-kopplat gäng 

under projektet) som projektet definierat som ett gatugäng. Gänget var lokaliserat i Haninge 

kommun. De två andra insatserna gällde ett gäng i Huddinge kommun (Flemmingsberg) 

respektive ett gäng i Botkyrkas kommun (norra Botkyrka). Det är dock bara Lima som kan 

betecknas vara en fullvärdig insats. När det gäller de andra två insatserna visade det sig att de 

två gatugäng som det var tänkt att arbeta emot inte existerade i de områden respektive insats 

skulle genomföras i.  

 

SGIP anordade två konferenser. Även den operativa personalen var involverad i planering och 

genomförande av de bägge konferenserna, vilket tog mycket kraft. 

2.6.3 Övriga aktiviteter 

 

Personal på SGIP har samverkat med poliser från olika enheter i olika sammanhang. Detta 

kan i större eller mindre grad ha påverkat insatser och aktiviteter som utförts utanför SGIP:s 

regi. Representanter från andra myndighetern har framfört att problemen och insatserna i ett 

annat polisdistrikt (Södertälje) har drivit på samarbetsformerna mellan de olika 

myndigheterna. Någon utvärdering av detta har inte skett inom ramen för denna utvärdering. 

 

Projektledning för SGIP och vissa befattningshavare som har en nära koppling till denna har 

betonat SGIP:s stora bidrag till att bygga upp ett nätverk bestående av praktiker och forskare. 

De menar att detta kommer ha betydelse för kommande projekt och att bl.a. justitiedeparte-

mentet visat mycket stort intresse för projektet. Att ur denna aspekt bedöma vilken betydelse 

projektet kan ha för framtiden har inte gjorts inom ramen för denna utvärdering.   

 

2.7 Hur uppfylldes de förväntade resultaten i SGIP? 
 

I projektplanen i ansökan till EU framgår att de förväntade resultaten för SGIP är: 

 

- Att kartlägga kriminella gäng i Sverige  

- Att skapa ett underrättelse- och utredningsregister (SUR) 

- Åtala 25 procent av de strategiska gängmedlemmarna 

- Minska antalet gängmedlemmar och gäng i Södertörns polismästardistrikt med 25 % 
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- 120+50 timmars utbildning för polismän och 50 timmars utbildning för polisstudenter. 

- Nio (9) seminarier med projektpartner i Danmark, UK och Norge för utbyte av 

erfarenheter och kunskap  

- Sprida kunskap om SGI och dess metoder och tillvägagångssätt vid insatser på två 

konferenser (2) och seminarier  

- Belysa SGI´s goda erfarenheter och best-practices och dess metoder, exempelvis att 

skydda och stödja brottsoffer och vittnen  

- Utveckla en komplett och effektiv guide som kan bli implementerad lokalt, regionalt och 

nationellt av medlemsstaterna  

- Skapa en plattform och en kunskapsbas för samarbete och utbyte av information och 

erfarenheter mellan brottsbekämpande organisationer i EU. 

 

De framgår dessutom att: 

 

För att uppnå bäst möjliga resultat kommer omfattande kraft läggas på att sprida projektets 

metoder och resultat. 

 

- Papperspresentationer och posters för att stödja spridningen av projektets aktiviteter  

- En projekt-websida för direkt åtkomst och publicering på den svenska polisens mest 

besökta hemsida 

- Månatliga månadsbrev  

- 2 (Två) konferenser i Stockholm  

- En serie av seminarier och workshops  

- Föreläsningar och presentationer, både internt och externt  

- Delta i den offentliga debatten genom att skriva artiklar, ge intervjuer etc  

- Handbok i hur man skall ingripa mot och förebygga kriminella gäng 

 

2.7.1 Att kartlägga kriminella gäng i Sverige 

 

Det går att tolka projektmålsättningen som att SGIP skulle kartlägga de kriminella gäng som 

fanns i Sverige under projekttiden. Även om det inte explicitgörs i projektansökan så var dock 

projektgruppen överens om att det var gatugäng som arbetet skulle inrikta sig emot och inte 

mc-gäng eller andra typer av gäng. Detta tydliggörs inte i projektansökan. Det framgår heller 

inte alltid av SGIP:s redovisningar. Det finns en risk att få intrycket av att SGIP-projektet har 

riktat in sig på kriminella gäng som ett generellt fenomen och inte bara fokuserat på gatugäng. 

 

Projektledningen för SGIP framför att sju gäng har kartlagts under SGIP, vilket legat till 

grund för en vetenskaplig artikel (Rostami m.fl., 2012). Det finns gatugäng som inte har 

kartlagts, t.ex. i Östergötland och Uppsala. Det beror enligt projektledningen på att SGIP 

saknat underlag för dessa gäng. Projektledningen uppger att det självklart finns fler lokala 

gäng som inte kartlagts. De som valdes ut har enligt projektledningen ett nationellt värde, men 

vad som menas med detta har inte kunnat preciseras närmare. Vid datainsamlingen har SGIP 

enligt projektledningen vänt sig till RKP (Rikskriminalpolisen), Polismyndigheterna i 

Göteborg, Malmö samt Stockholm för att få information om gäng som inte är MC-gäng. 

Projektledningen har inte presenterat varför SGIP inte kartlagt ytterligare kriminella gatugäng 

genom att tillfråga andra polismyndigheter. Det bör noteras att insatsen Lima skedde mot ett 

MC-gäng som SGIP definierat som ett gatugäng. Det har inte framgått hur SGIP säkerställt att 

det vid datainsamlingen inte tappats bort gäng som andra uppfattar som MC-gäng, men som 

enligt SGIP:s definition är att anse som ett gatugäng. Projektledningen för SGIP menar att 
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detta projektmål har uppnåtts. Utvärderarna har bara fått tillgång till en mycket begränsad 

mängd information som rör kartläggningsarbetet, vilket påverkat förutsättningarna för oss att 

kunna styrka att projektmålet har uppfyllts. Att vi fick viss inblick i kartläggninsarbetet har att 

göra med att en av oss var med och hjälpte till att samla in en del av de data som användes till 

en vetenskaplig artikel.  

 

Sammanfattningsvis har SGIP kartlagd vissa kriminella gäng i Sverige. Ett flertal kriminella 

gäng är inte kartlagda. Utvärderingen har till stora delar inte kunnat verifiera huruvida 

kvaliteten på de sju kartläggningar som utförts har nått upp till en godtagbar nivå.  

 

2.7.2 Att skapa ett underrättelse- och utredningsregister (SUR) 

 

Projektmålet uppfyllt. 

 

Under SGIP:s första år skapades ett underrättelse- och utredningsregister (SUR), kallat 

Södertörns GÄNGSUR. Den tekniska grunden utgörs av iBase. I denna databas registreras 

tips och andra relevanta uppgifter. Enligt projektledaren för SGIP finns flera tusen uppgifter i 

denna bas. Hur mycket SUR-registret har använts, dess uppbyggnad och vilken nytta olika 

aktörer har haft av detta register har inte ingått i uppdraget att utvärdera.   

 

2.7.3  Åtala 25 procent av de strategiska gängmedlemmarna 

 

För det första finns anledning att beröra begreppet strategisk gängmedlem. Om projektet har 

definierat en viss person som strategisk är denna då per definition en strategisk gängmedlem 

eller ingår det i utvärderingsarbetet att göra en analys av de olika gängen? Det vill säga att 

utvärderingsarbetet till att börja med handlar om att värdera huruvida projektet valt ut rätt 

personer och först därefter analysera om dessa strategiska personer åtalats? Som 

målsättningen nu är uttryckt så uppnås måluppfyllelse enbart om 25 procent åtalas. Det torde 

vara så att målsättningen implicit innefattar ordet ”minst”. Begreppet åtalad säger heller inget 

om brottets grovhetsgrad. Exempelvis kan nämnas att om en gängmedlem blivit påkommen 

med att ej använda bilbälte inräknas det med nuvarande formulering i bedömningen av en 

eventuell måluppfyllelse. Ett annat förhållande som det också finns anledning att belysa är att 

även om SGIP inte haft någon del i att en viss individ blivit åtalad kan målet bedömas som 

uppnått. Vi tolkar dock målsättningen på så vis att det är SGIP:s arbetsinsats som skall 

utvärderas och att brott med låg dignitet inte skall inräknas.       

 

Hur man kommit fram till siffran 25 % framgår inte. Den ger intrycket att vara gripen ur 

luften. Det krävs en kunskap om den totala gruppen ”strategiska gängmedlemmar” för att 

kunna sätta upp realistiskt mål. Någon sådan inventering fanns inte när målet formulerades. 

De strategiska personer som arbetet skulle rikta in sig emot skulle utarbetas efterhand i 

projektet. SGIP har valt att arbeta mot ett visst gäng under en tid för att sedan byta inriktning. 

Kartläggningen av ett gäng görs inför varje insats. Om arbetets utfall är mindre lyckat och att 

arbetet därigenom förlängs mot ett visst gäng kommer kartläggningen av nästa gäng att bli 

fördröjd. Kort uttryckt blir utvärderingsarbetet beroende av utfallet av projektet för att 

bedöma utfallet av projektet. Detta är givetvis problematiskt. Om de strategiska personerna 

var definierade redan i början av SGIP hade det funnits helt andra förutsättningar att utvärdera 

projektet. Dessutom har den information som vi fått kring analys och urval av 
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gängmedlemmar samt arbetets utfall varit otillräcklig för att göra en utvärdering. 

Projektledningen har framfört att de inte har efterfrågad dokumentation. Projektledningen 

menar att de har uppnåt uppställd målsättning, men framför att denna typ av målsättning inte 

är lämplig att ha vid denna typ av projekt En sådan målsättning, menar man, mäter fel saker. 

Projektedningen poängterar att det viktigaste inte är om en gängmedlem blir lagförd, utan 

istället om denna slutar i gänget. 

 

SGIP har inte på ett tillräckligt tydligt sätt kunnat styrka att målsättningen har uppfyllts. Med 

tankte på det som framgår i resonemanget ovan är det dessutom problematiskt att 

överhuvudtaget föra en diskussion kring en eventuell måluppfyllelse. För detta har 

förutsättningarna varit alltför vaga. 

 

2.7.4 Minska antalet gängmedlemmar och gäng i Södertörns polismästardistrikt med 25 %. 

 

I viss mån råder samma problematik för denna punkt som för föregående punkt.  

 

Är det SGIP:s identifierade gäng och gängmedlemmar som utvärderingen skall utgå ifrån eller 

skall definitionen av gäng och gängmedlemmar göras av utvärderarna? Någon inventering av 

det totala antalet gäng och gängmedlemmar har inte presenterats för utredarna och även i detta 

fall har de data vi fått tillgång till vad gäller utfallet av arbetet varit otillräckliga för att kunna 

göra en analys. Ett annat problem vad gäller ovanstående formulerade förväntade resultat är 

hur ordet ”och” används. Uttrycket innebär att även om SGIP lyckas reducera antal 

gängmedlemmar mycket kraftigt kan denna punkt räknas som icke uppfylld om antalet gäng 

är densamma. En annan svårighet är att avgöra när någon skall räknas att inte tillhöra ett gäng 

längre. Att en person hamnar i fängelse innebär exempelvis inte automatiskt att denne inte 

längre är en gängmedlem. Projektledningen menar att detta mål har uppnåtts. 

 

SGIP inte på ett tillräckligt tydligt sätt kunnat styrka att målsättningen har uppfyllts och även i 

detta fall är det överhuvudtaget problematiskt att bedöma måluppfyllelsen med tanke på hur 

målet har formulererats 

  

2.7.5 120+50 timmars utbildning för polismän och 50 timmars utbildning för 

polisstudenter. 

 

Detta förväntade resultat är klart vad gäller antalet timmar, men det framgår inte vilka poliser 

eller polisstudenter som skall få denna utbildning - om det är alla poliser och polisstudenter i 

Sverige, eller bara vissa?  

 

SGIP har genomfört föreläsningar för poliser och polisstudenter. Enligt projektledningen har 

detta projektmål uppfyllts, men de data utvärderarna har fått tillgång till visar inte att projektet 

lyckats nå upp till uppställd målsättning.   
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2.7.6 Nio (9) seminarier med projektpartner i Danmark, UK och Norge för utbyte av 

erfarenheter och kunskap 

 

SGIP har besökt samtliga projektpartner, men reseberättelserna ger intrycket av att det snarare 

rört sig om studiebesök än seminarier. Huruvida projektet genomfört seminarier i Sverige med 

sina projektpartner har inte framgått.  

 

Projektledningen menar att man nått upp till denna målsättning. De data utvärderarna har fått 

tillgång till ger däremot inte stöd för att projektet nått upp till målsättningen att genomföra nio 

seminarier med projektpartner i Danmark, UK och Norge.  

 

2.7.7 Sprida kunskap om SGI och dess metoder och tillvägagångssätt vid insatser på två 

konferenser (2) och seminarier 

 

Projektmålet sannolikt uppfyllt. Det har genomförts två konferenser där SGI:s metoder 

presenteras, men förhållandet liksom formuleringen av målet är oklart vad gäller 

seminarietillfällen.  

 

2.7.8 Belysa SGI´s goda erfarenheter och best-practices och dess metoder, exempelvis att 

skydda och stödja brottsoffer och vittnen 

 

Eftersom denna punkt lyfts fram separat har vi tolkat det som att det handlar om informations-

spridning utöver det som framgår i de andra projektmålen. Av det material utredarna fått 

tillgång till så går det inte att styrka att SGIP specifikt har redovisat hur man t.ex. skall kunna 

skydda och stödja brottsoffer och vittnen med stöd av bl.a. goda erfarenheter och sina 

metoder. Detta på grund av en begränsad empirisk underbyggnad (se vidare kapitel 8) 

 

2.7.9 Utveckla en komplett och effektiv guide som kan bli implementerad lokalt, regionalt 

och nationellt av medlemsstaterna 

 

De samhällsfenomen som projektet har för avsikt att hantera är komplexa. Målsättningen att 

under projektet skapa en guide som är komplett och effektiv och som dessutom kan 

implementeras i alla EU:s medlemsstater måste anses som orealistisk. Projektet har inte 

lyckats uppfylla denna målsättning. Det finns däremot fenomen och förhållanden som belysts 

i projektet som kan vara av värde för andra länder att ta del av i sitt arbete mot 

gängkriminalitet.  

 

Även projektledaren för SGIP berör i slutordet i handboken förhållandet att projektet inte har 

lyckats att utveckla en komplett och effektiv guide för att komma tillrätta med 

gängproblematiken:  

 
”Vi gör inte anspråk på att Panther-modellen är en lösning på dessa problem. Snarare skall det 

uppfattas som en startpunkt… för att kunna komma tillrätta med den ökade gängproblematiken i 

Sverige och Europa” (sid. 324)  
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2.7.10 Skapa en plattform och en kunskapsbas för samarbete och utbyte av information och 

erfarenheter mellan brottsbekämpande organisationer i EU. 

 

Vid intervjuer med projektledningen på SGIP framkommer att de har samverkat med forskare 

i Europa och även med en del brottsbekämpande organisationer. Projektledningen menar att 

detta är ett viktigt steg för att kunna utveckla arbetet mot gäng och att detta samarbete har för 

avsikt att fortsätta i ett nytt EU-projekt. Projektledningens yttranden har tolkats som att SGIP 

har utgjort ett viktigt inledande steg för att möjliggöra ett ökat informationsutbyte inom EU 

kring gängkriminalitet. Utvärderingen har utgått från projektets målformuleringar. Om 

målformuleringarna varit annorlunda hade förhållanden studerats och lyfts fram på ett annat 

sätt i denna rapport. De data som utvärderarna har fått tillgång till styrker inte att 

målsättningen ”Skapa en plattform och en kunskapsbas” har uppnåtts. Huruvida SGIP har 

utgjort ett viktigt steg för att möjliggöra ett ökat informationsutbyte inom EU kring 

gängkriminalitet har inte utvärderats.    

 

2.7.11 Papperspresentationer och posters för att stödja spridningen av projektets aktiviteter 

 

Projektmålet sannolikt uppfyllt. 

 

Projektledningen för SGIP har framfört att sådant material har tryckts upp, men utvärderarna 

har inte fått tillgång till material som styrker om och i vilken omfattning detta skett. 

2.7.12 En projekt-websida för direkt åtkomst och publicering på den svenska polisens mest 

besökta hemsida 

 

En projekthemsida skapades i början av SGIP. När utvärderingen genomfördes och projektet 

ännu inte avslutats var hemsidan nedstängd. I vilken omfattning det funnits aktuella uppgifter 

på denna hemsida och hur ofta den varit nedstängd har inte framgått vid utvärderingen. Hur 

ofta SGIP publicerat information på polisens web-sida har ej heller framgått. 

 

2.7.13 Månatliga månadsbrev 

 

Det har skett en informationsspridning i projektet, men inte i form av ett månadsbrev som 

kommer ut varje månad. Information har spridits kvartalsvis i något som kallats SGI-nytt och 

gänginformation.  

 

2.7.14 2 (Två) konferenser i Stockholm 

 

Projektmålet uppfyllt.  

 

2.7.15 En serie av seminarier och workshops 

 

Det har i skilda sammanhang skett olika former av informationsutbyten. Projektledningen för 

SGIP har uppfattningen att detta mål har uppfyllts, men utvärderarna har inte fått tillgång till 

data som styrker att en serie av seminarier och workshops har genomförts.  
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2.7.16 Föreläsningar och presentationer, både internt och externt 

 

Projektmålet uppfyllt.  

 

Föreläsningar och presentationer har utförts i olika sammanhang, både intern och externt. 

Flera intervjuer pekar på att presentationerna uppfattats som intressanta och proffsiga. 

Föreläsarna har belyst värdefulla aspekter och budskapen har uppfattats som väl underbyggda. 

 

2.7.17 Delta i den offentliga debatten genom att skriva artiklar, ge intervjuer etc  

 

Projektmålet uppfyllt.  

 

SGIP har figurerat i flera sammanhang i den offentliga debatten, både genom yttranden i 

media, genom en debattartikel i en rikstäckande tidning och genom olika former av yttranden 

i andra sammanhang. 

 

2.7.18 Handbok i hur man skall ingripa mot och förebygga kriminella gäng 

 

En relativt omfattande antologi med påkostad layout har producerats: ”The Stockholm Gang 

Model PANTHER”. Begreppet handbok kan ha olika betydelser, t.ex. kortfattad manual eller 

referensverk. Den skrift som tagits fram har inte karaktär av att kunna fungera som handbok i 

betydelsen  kortfattad ”manual”. Handbokens utformning försvårar läsning och överblick, 

exempelvis saknas sidohänvisningar till underrubriker i innehållsförteckningen. Det är ett 

fåtal punkter i innehållsförteckningen som en läsare kan slå upp direkt. Bilderna i handboken 

är ofta insprängda i texten och texten trycks ihop, vilket försvårar läsning. Dessutom har 

bilderna i handboken sällan någon konkret koppling till avsnitten och bildtexterna har 

vanligen utelämnats (se t.ex. sidan 242, 244, 246, 251, 252 och 255). En läsare kan därigenom 

inte använda bilderna som stöd för att hitta i handboken eller för att få en snabb överblick 

över vad som behandlas i ett visst avsnitt.  

 

Många avsnitt i handboken handlar om att redovisa vad olika teorier säger och inbegriper 

berättelser om vad som hänt i projektet, men rör sig sällan om att förmedla konkreta 

tillämpbara råd. Teoriavsnitt redovisas relativt fristående utan någon utförlig koppling till 

modellen. Argumentationen och redovisade motiv till olika ställningstaganden vid 

framtagning av modellen förekommer i ringa utsträckning. Generellt sett är det svårt att hitta 

handfasta konkreta råd i handboken om hur arbetet mot gängkriminalitet bör läggas upp. 

Dessutom har de delar av handboken som bygger på SGIP:s erfarenheter en svag empirisk 

förankring (se vidare kapitel 8). Handboken närmar sig omfattningsmässigt ett referensverk, 

men saknar den bredd och djup som brukar förknippas med en sådan. Boken kan snarare 

betecknas som en idéskrift. 

 

2.7.19 Sammanställning av projektmålen 

 

Nedanstående uppställning grundar sig på de data som utvärderarna fått tillgång till och 

utvärderarnas tolkning av innebörden av respektiva målsättning.  
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Mål Mål uppfyllt Mål sannolikt 

uppfyllt 

Kommentar 

1. Att kartlägga kriminella 

gäng i Sverige 

  Målformulering oklar 

2. Att skapa ett underrättelse- 

och utredningsregister (SUR) 

x   

3. Åtala 25 procent av de 

strategiska gängmedlemmarna 

  Målformulering 

problematisk 

4. Minska antalet 

gängmedlemmar och gäng i 

Södertörns polismästardistrikt 

med 25 procent 

  Målformulering 

problematisk 

5. 120+50 timmars utbildning 

för polismän och 50 timmars 

utbildning för polisstudenter 

   

6. Nio (9) seminarier mer 

projektpartner i Danmark, UK 

och Norge för utbyte av 

erfarenheter och kunskap 

   

7. Sprida kunskap om SGI och 

dess metoder och 

tillvägagångssätt vid insatser 

på två konferenser (2) och 

seminarier  

 x Målformulering oklar 

8. Belysa SGI´s goda 

erfarenheter och best-practic 

och dess metoder, exempelvis 

att skydda och stödja 

brottsoffer och vittnen  

   

9. Utveckla en komplett och 

effektiv guide som kan bli 

implementerad lokalt, regionalt 

och nationellt av 

medlemsstaterna  

  Målformulering 

orealistisk 

10. Skapa en plattform och en 

kunskapsbas för samarbete och 

utbyte av information och 

erfarenheter mellan brotts-

bekämpande organisationer i 

EU. 

  Målformulering oklar 

11. Papperspresentationer och 

posters för att stödja 

spridningen av projektets 

aktiviteter  

 x  

12. En projekt-websida för 

direkt åtkomst och publicering 

på den svenska polisens mest 

besökta hemsida 

   

13. Månatliga månadsbrev    

14. 2 (Två) konferenser i x   
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Stockholm  

15. En serie av seminarier och 

workshops  

   

16. Föreläsningar och 

presentationer, både internt och 

externt  

x   

17. Delta i den offentliga 

debatten genom att skriva 

artiklar, ge intervjuer etc  

x   

18. Handbok i hur man skall 

ingripa mot och förebygga 

kriminella gäng 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



27 

 

3. Analys av Panther-modellen 
 

Panther-modellen beskrivs som en holistisk modell för att angripa gatugäng som bygger på 

det problem-orienterade polisarbetet. Grundfilosfin är att en nätverksanalys skall ligga till 

grund för det sätt som gängen skall angripas. I bild 1 nedan redovisas de olika stegen i 

Panther-modellen. Arbetet börjar med en förarbete- och analysfas. Därefter sker metodval 

följt av operativa insatser. Inriktningen är sedan utredning och lagföring. Den näst sista fasen 

handlar om att få personer dömda och sista fasen om att utvärdera utfallet. Under hela 

processen finns en strävan att arbeta med att få individer att hoppa av gängen. För att lyckas 

med detta används bl.a. sociala insatsgrupper (SIG). Kriminalunderrättelsetjänstens arbete 

spelar en central roll i Panther-modellen. Tanken är även att det skall ske en omfattande 

samverkan med andra myndigheter genom de lokala underrättelsecentralerna (LUC).  

 

 
 

Bild 1: Översiktlig bild på Panther (Redovisad vid presentationer i flera sammanhang; även 

första sida, SGI Årsrapport 2011) 

 

3.1 Panther-modellens koppling till annan forskning  
 

3.1.1 HOP ett alternativ till POP? 

 

Projektledaren för SGIP har både vid intervjuer och i andra sammanhang hävdat att Panther-

modellen genom sitt vad man benämner ”holistiskt” orienterade polisarbete (HOP) utgör ett 
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alternativ till det problemorienterade polisarbetet (POP). Denna hållning har av utvärderarna 

tidigt ifrågasatts under utvärderingens gång och förslag har lämnats att SGIP istället bör utgå 

från forskning kring problemorienterat polisarbete när de förklarar sina arbetsmetoder.  

 

När väl handboken om Panther-modellen givits ut har en förändring skett i förhållningssättet 

till det problemorienterade polisarbetet. Bokens baksida innehåller texten att: ”Panther-

modellen bygger på det problemorienterade polisarbetets paradigm”. I kapitlet ”Some 

Theoretical Influences to PANTHER” förklaras kort det problemorienterade polisarbetet (se 

sid. 66-69). Det förklaras dock inte närmare hur Panther-modellen byggts upp utifrån detta 

förhållningssätt. När Panter-modellens uppbyggnad förklaras senare i boken nämns helt kort 

(se sid. 112) att den grundläggande modellen utgår från en modifierad version av SARA 

(SARA beskriver översiktligt de olika stegen vid bedrivandet av problemorienterat 

polisarbete) samt NIM (National intelligence modell, underrättelsemodell från England). På 

vilket sätt SARA och NIM har modifierats och varför de har modifierats redovisas inte i 

handboken. Det berörs heller inte hur det gått till när de har integrerats. Att även delar av 

andra polisiära ”verktyg” och processer såsom COMPSTAT (sid. 75) och ETI (sid. 76) påstås 

ingå i Panther-modellen underlättar inte förståelsen av hur modellens olika grundpelare 

hänger ihop.     

 

Arbetsmetoderna på SGI som ligger till grund för Panther-modellen har tagits fram genom ett 

induktivt förhållningssätt. Det är först senare i processen som det skett ett försök att utveckla 

arbetsmetoderna och förankra modellen genom att knyta an till tidigare genomförd forskning. 

Vår uppfattning är att denna förankring hade gått att driva mycket längre framförallt vad 

gäller möjligheterna att utgå från det problemorienterade polisarbetet och särskilt de 

erfarenheter som gjorts när man tillämpat POP gentemot kriminella gäng. Det 

problemorienterade polisarbetet kan beskrivas som en form av aktionsforskning där man 

definierar ett problem och dess närliggande orsaker och tar ett helhetsgrepp för att försöka få 

fram och vidta åtgärder som kan eliminera eller minska problemet - följt av en utvärdering för 

att undersöka i vad mån problemet påverkades (se Goldstein, 1979;1990).  

 

Det framförs i handboken (se sid. 324) att SGIP ambitioner resulterade i HOP (”holistiskt” 

orienterat polisarbete) och implementationen av Panther-modellen. HOP påstås inkludera 

POP (det problemorienterade polisarbetet) och annat tillfört stoff (se sid. 13). Några 

referenser till HOP finns inte i det kapitel där olika influenser till Panther-modellen nämns. 

Vilka källor som författarna åberopar till HOP är således tämligen oklart. Man nämner vikten 

av att agera holistiskt på flera ställen i handboken. Det är dock svårt att se att den holistiska 

filosofin som betonas i Panther-modellen skulle vara något nytt som inte återfinns i POP. 

Ordet ”holistic” ger t.ex. en mängd träffar om man gör en sökning på www.popcenter.org som 

är hemsidan för problemorienterat polisarbete. Problemen som beskrivs på denna hemsida kan 

gälla allt från tillväxten av kriminella gäng till skyddet av utrotningshotade djur. POP rör sig 

om ett förhållningssätt. Inom ramen för POP tillämpas olika skräddarsydda tillvägagångssätt 

för att angripa de olika problemen.  

 

För att komma tillrätta med vissa problem krävs att man tar hänsyn till och försöker påverka 

en mängd olika faktorer, vanligen med en hög grad av samverkan med olika aktörer. Många 

POP-projekt har genomförts med en inriktning mot kriminella gäng och olika problem som de 

ger upphov till (se exempelvis Redondo Beach Police Department 1996; Boston Police 

department, 1998; Fontana Police Department 2001; Pasadena Police Department 2001; Halton 

Regional Police Service 2002; Bullock & Tilley, 2002; Braga m.fl., 2003; Los Angeles Police 

Department 2002; 2007; 2009; Department of public safety, New York, 2008; Greater 

http://www.popcenter.org/
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Manchester Police 2009; Anaheim police department, 2009; 2010; Roseville Police Department 

2010; South Yorkshire Police 2010; Metropolitan police 2010; 2011; San Diego Police 

Department 2011). Samtliga använder sig av SARA-processen och har strävat efter 

skräddarsydda lösningar till de typer av problem som gängen ger upphov till. 

 

SGIP hade kunnat tillämpa POP istället för att lägga ned kraft för att försöka skapa en egen 

modell. När nu ambitionen varit att ta fram en egen modell, Panther, finns det ett behov att 

förklara och argumentera för metodvalen och varför de menar att deras lösning är bättre än 

den generella POP-modellen.  

 

Ett exempel på detta är att det i Panther-modellen sker en fokusering på en persons 

gängtillhörighet. Nätverksanalys utgör här ett viktigt hjälpmedel, där olika former av social 

prevention förs fram som en bland många åtgärder. Forskare som har en stark förankring i det 

problemorienterade polisarbetet, t.ex. Bullock och Tilly, menar dock att det kan vara 

effektivare att angripa ett visst våldsamt beteende än att fokusera på personers 

gängtillhörighet. De har analyserat gängprojekt och pekar på att det kanske mest 

framgångsrika gängprojektet, Bostonprojektet Cease Fire, inte innefattade underliggande 

sociala förhållande som kan vara grogrunden till gäng. Inriktningen var istället att 

åstadkomma ett snabbt och hållbart resultat med fokus på att minska skadade och dödade av 

skjutningar (Bullock & Tilly, 2008). De spörsmål som uppstår på grund av de metodval som 

görs i Panther-modellen klargörs inte. För en läsare blir det därigenom svårt att uppfatta 

Panther-modellen med dess ”holistiska” synsätt (HOP) som någon ny landvinning.  

 

Själva grundtanken bakom det problemorienterade polisarbetet är egentligen inte något 

revolutionerande, men skillnaden är stor jämfört med att tillämpa traditionella polisära 

metoder såsom bilövervakning, fotpatrullering eller att organisera arbetet på ett visst sätt, t.ex. 

genom närpolis- eller poliskontorsverksamhet (se vidare Holgersson, 2008, sid. 23-38; 

Weisburd & Eck, 2004).  

 

Det problemorienterade polisarbetet har inte fått någon framträdande roll inom den svenska 

polisen och flera forskare betonar att polisorganisationer har en bristande förmåga att 

implementera nya arbetssätt (Brodeur, 1998; McElroy, 1998; Knutsson, 2003; Holgersson & 

Knutsson, 2008). SGIP:s arbete kan bidra till att tydliggöra att traditionella polisiära 

arbetsmetoder inte är effektiva för att angripa gängkriminalitet. Vikten av att genomföra en 

analys innan polisen genomför en insats är något som betonats av projektledningen för SGIP. 

Detta tydliggörs både i handboken och har framkommit i samband med olika muntliga 

redovisningar. Att påverka polisen att sträva efter att göra välgrundade analyser innan en 

insats genomförs är mycket viktigt (se även Holgersson, 2008).    

 

Sammanfattningsvis exemplifierar Panther-modellen betydelsefulla komponenter vid polisens 

arbete med gäng. Ett sådant brett angreppssätt faller inom ramen för problemorienterat 

polisarbete, för vilket det finns ett rikt underlag. Det hade därför varit fördelaktigt om SGIP i 

högre grad hade grundat sitt arbete på erfarenheter av problemorienterat polisarbete. Det finns 

nämligen en rikhaltig och lätt tillgänglig litteratur knuten till denna filosofi som är särskilt 

tillrättalagd både för praktiker och akademiker med inrikting på tillämpad forskning. En stor 

del av denna litteratur finns nedladdningsbar på Center for Problem-Oriented Policings 

hemsida – www.popcenter.org. En sökning på begreppet ”gang” ger t.ex. upphov till ca 1 200 

träffar. 

 

http://www.popcenter.org/
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3.1.2 Olika angreppssätt beroende på gängtyp och att inrikta insatser mot nyckelpersoner 

 

En grundläggande filosofi i Panther-modellen är att polisen inte kan angripa alla typer av 

gäng på samma sätt utan måste välja en strategi beroende på vilken typ av gäng det är. Vilket 

stöd går det att finna för denna metodik? Vid intervjuer har de framgått att projektet hämtat 

mycket inspiration från Kleins forskning. Klein (1995) delar in gäng efter dess egenskaper 

såsom gatugäng, narkotikagäng, fängelsegäng och mc-gäng. När det gällde gatugängen 

urskilde han fem olika typer av konstellationer, exempelvis det komprimerade gänget som är 

små grupper av jämnåriga personer som existerar under en kortare tid och det specialiserade 

gänget som är inriktade på en speciell brottstyp inom ett väl avgränsat territorium. Klein 

menar att vissa typer av polisingripanden kan stärka vissa typer av gäng, medan samma typer 

av ingripanden kan försvaga andra gäng. Det är enligt Klein därför viktigt att polisen väger in 

vilket typ av gäng de har att göra med innan man vidtar åtgärder mot dessa (Klein, 1995). 

Gängforskningen är omfattande och det ligger utanför denna utvärderings ramar att göra en 

djupgående analys av denna forskning, utan vi nöjer oss med att konstatera att Klein är en 

mycket välrenommerad gängforskare och SGIP:s grundläggande filosofi om gäng har starkt 

stöd i dennes forskning. 

 

En viktig princip i SGIP:s modell är att rikta in arbetet mot strategiska individer i ett gäng och 

individanpassa åtgärderna mot dessa. För att kunna göra detta krävs enligt Panther-modellen 

både en kartläggning av gäng och dess ledargestalter. Stöd för en sådan strategi går att finna i 

bl.a. McGloins (2005) forskning. Hon studerade gatugängen i Newark och kunde konstatera 

att dessa var löst sammansatta och att vissa strategiska personer utgjorde knutpunkter för 

gängstrukturen. Hon menade att detta faktum var något som borde vägas in när polisen gör 

insatser mot gäng (McGloin, 2005). Även om det inte sker någon hänvisning till 

Rikskriminalpolisens KAP-modellen när SGIP:s modell har presenterats går det att dra klara 

paralleller till denna. KAP-modellen handlar också om att analysera nätverk och rikta in 

åtgärderna mot strategiska personer (Rikskriminalpolisen, 2010). 

 

I Panther-modellen har polisens agerande mot ledargestalterna i gängen en framträdande roll.  

Ledargestalters betydelse för hur ett gäng agerar går bl.a. att finna i Short & Strodtbeck 

(1966), Porter och Alison (2005) och Fortune (2003) forskning. SGIP bidrar till en ökad 

förståelse kring kriminella gäng genom att ha beskrivit ett antal idealtypiska kategorier på 

olika ledartyper och lämpliga filosofier att arbeta mot dessa. De idealtypiska kategorier som 

SGIP har identifierat är: 

 

- Entreprenören 

- Profeten 

- Realisten 

- Samhällsoffret 

 

I handboken framgår att dessa kategorier är hämtade från sociologisk och kriminologisk 

forskning (Merton, 1938; Matza, 1964;  Jankowski, 1991 och Brotherhton & Barrios 2004).  

 

Det kunde ha varit fördelaktigt om man under projektet även hade dragit nytta av ny allmän 

forskning kring ledarskap. Ledarskapsforskningen är omfattande. Tidigare inom denna 

forskning har man ofta utgått från just idealtypiska beskrivningar på olika typer av ledare till 

att övergå till att mer betona kontextens betydelse för ledarskapet (se t.ex. Coleman & Early, 

2004; Bruzelius & Skärvad, 2012; Alvesson & Spicer, 2012). En sådan teoriförankring hade 

kunnat underlätta förståelsen för och skapa en ökad insikt i hur olika ledare i gäng skulle 
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kunna angripas, exempelvis beroende på vilken utvecklingsfas gängen befinner sig i. Det bör 

noteras att det kan vara en skillnad mellan en nyckelperson i ett gäng och en ledare. I SGIP-

modellen tydliggörs vikten att agera mot gängens ledare. Det får ett omfattande utrymme i 

handboken. Att nyckelpersoner kan utgöras av andra personer än ledare berörs mycket 

kortfattat i handboken.   

 

Sammanfattningsvis görs bedömningen att det finns en god teoretiskt förankring i SGIP:s 

modell vad gäller att beakta vilken typ av gäng det rör sig om innan en insats genomförs och 

att inrikta insatserna mot strategiska personer i dessa gäng. 

 

3.1.3 Lokala underrättelsecentraler (LUC) 

 

Som beskrivs i kapitel 1 handlar lokala underrättelsecentraler om att aktörer från olika 

myndigheter delar information och samverkar för att kunna komma åt den grovt organiserade 

brottsligheten. Av bilden i handboken (sid. 115) framgår bara att LUC (Lokala 

underrättelsecentraler) har kopplingar till kartläggnings- och analysfasen, inte till någon annan 

fas. Av texten i handboken går det dock att utläsa att LUC även har kopplingar till 

utredningsfasen vad gäller att komma åt vinning av brott. När Panther-modellen har 

åskådliggjorts i andra sammanhang (se exempelvis bild 1) har det funnits en koppling till de 

operativa insatserna. Varför denna koppling tagits bort i den schematiska bilden i handboken 

framgår inte.   

 

I handboken poängteras att forskning har visat att en samverkan mellan olika aktörer är en 

viktig nyckel för att lyckas med att ingripa mot gäng och för att skapa förebyggande program. 

Hänvisning sker till McCluskey & Carnochan (2011) samt Home office (2011). Hur 

samverkan bör gå till beskrivs på ett summariskt sätt i handboken. Arbetet som bedrivs i de 

lokala underrättelsecentralerna har redan behandlats i denna rapports första kapitel. I 

huvudsak handlar detta arbete om att komma åt de kriminellas vinning av brott.  

 

Sammanfattningsvis finns ett gott stöd i forskning att förutsättningar är gynnsamma för att 

lyckas med att involvera andra aktörer i syfte att angripa gängproblematiken. Det är en av 

grundtankarna med de lokala underrättelsecentralerna, men hur det i praktiken skall gå till 

framgår i liten utsträckning av beskrivningarna av Panther-modellen. 

 

3.1.4 Social insatsgrupper (SIG) 

  

I den schematiska bilden över modellen ingår komponenten sociala insatsgrupper (SIG). Vid 

intervjuer har framförts att en offentlig utredning (SOU:2010:15) ligger till grund för denna 

komponent (se även yttrande i SvD 2011-09-25). När sociala insatsgrupper presenteras i 

handboken sker en hänvisning till nyss nämnda utredning. Vid en genomgång av utredningen 

(SoU 2010:15) framkommer dock att den inte tydliggör hur de sociala insatsgrupperna i 

praktiken skall fungera. På vilket sätt skall en ung kille som rör sig i kretsarna av Black Cobra 

motiveras att arbeta på eftermiddagarna på ett ålderdomshem? Om han helt frivilligt väljer att 

utföra dessa sysslor framför att vara med sina kamrater så går det kanske per definition att 

hävda att personen inte tillhör en riskgrupp?  

 

I viss mån berör den offentliga utredningen behovet av att skapa en motivation hos 

ungdomarna genom att bl.a. peka på erfarenheterna från det s.k. Bostonprojektet där 

informationsmötena var viktiga ur motivationssynpunkt. David Kennedy som ledde 
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Bostonprojektets forskningsteam betonar vikten av att skapa en press på centrala individer för 

att får dem att upphöra med sina brottsliga beteenden (Kennedy m.fl. 1996; Kennedy, 2001). 

Det skall ske genom ett riktat trovärdigt hot om kännbara straff om de fortsätter med sina 

kriminella handlingar. Man upplyser dem om att man vet vilka de är och att minsta 

överträdelse kommer att leda till stränga straff. Men om de upphör är man beredd att bistå 

med olika insatser i form av utbildning, arbete etc. En mängd olika organisationer t.ex. 

frivården, socialtjänsten, kyrkliga organisationer utgick från en gemensam bild av problemet 

och bidrog med åtgärder inom sina respektive verksamhetsområden (se Boston Police 

Department, 1998). 

 

Det finns dock en stor skillnad mellan Sverige och USA vad gäller möjligheterna att skapa en 

sådan press. I Sverige finns inte de stora möjligheterna till diskretion som finns i USA. Ett 

tydligt exempel då polisen i ett problemorienterat projekt tillämpat denna riktade 

avskräckning är när ungdomar inbjudits till ett möte tillsammans med sina föräldrar och polis 

och åklagare presenterat konkreta bevis, t.ex. bilder där ungdomarna ägnat sig åt 

narkotikaförsäljning. En färdig förundersökning där endast underskrift av åklagare saknas 

behöver inte effektueras, utan kan användas som påtryckning. Ungdomarna får klart för sig att 

förundersökningen kommer att sändas in med ett strängt straff som följd om de inte upphör 

med sin brottsliga verksamhet. Men om de slutar är man beredd att på olika sätt stödja dem 

(High Point Police Department, 2006). Det som inte problematiseras i den offentliga 

utredningen är hur det skall gå till att skapa en sådan stark press inom ramen för det svenska 

systemet som bereonde på legalitetsprincipen ger små möjligheter till denna starka form av 

diskretion. Möjligheten att tillämpa motsvarande metoder i Sverige analyseras inte i tillräcklig 

utsträckning. Den grundläggande teoretiska utgångspunkten med trovärdig riktad 

avskräckning är överhuvudtaget mycket vagt beskriven i utredningen. I uppföljningen av 

implementeringen av sociala insatsgrupper i Stockholms län framgår att ovanstående 

problemidentifiering är högst relevant. På framsidan av nyss nämnda uppföljning åskådliggörs 

motivationsproblematiken genom ett citat från en 15 årig pojke, vilket även berörs i dess 

sammanfattning:  

 
”Citatet på rapportens framsida är från en pojke, som tidigare haft en mängd av 

socialtjänstens frivilliga och mindre frivilliga insatser och som blir erbjuden social 

insatsgrupp. Pojken visar på utmaningen i motivationsarbetet: ”men, då vill jag att ni 

ska berätta för mig; på vilket sätt är det här bra för mig” (Vainik, 2012, sid. 19). 

 

Enligt direktiven skulle utredningens (SOU 2010:15) förslag utformas så att de tog sin 

utgångspunkt i det arbete som redan bedrevs. Olika satsningar inom Stockholmspolisen lyfts 

fram i utredningen och verkar utgöra viktiga komponenter i de förslag som presenteras. På 

grund av att Stockholmspolisen sätt att presentera olika aktiviteter i många fall har visat sig 

avvika från hur de i realiteten fungerar (se Holgersson, 2013) finns skäl att ställa sig frågande 

till förslagen i den offentliga utredningen.  

 

Sammanfattningsvis är de delar av Panther-modellen som bygger på förslag från den 

offentliga utredningen SOU 2010:15 inte välgrundade i forskning. 

 

3.1.5 Skanning- och analysfasen 

 

Innan Panther-processen presenteras i handboken hävdas att denna bl.a. använder sig av en 

modifierad version av SARA (se sid. 112). SARA-processen beskrivs dock endast på ett 

kortfattat sätt i handboken (se sid. 68). Varför författarna menar att det funnits ett behov av att 
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modifiera SARA-processen redovisas inte. Under rubriken skanning och analys finns inga 

hänvisningar vare sig till SARA eller problemorienterat polisarbete. Beskrivningarna i 

handboken av hur skanning och analys skall gå till är knapphändiga. Inom det 

problemorienterade polisarbetet finns omfattande beskrivningar kring hur skanning och analys 

kan gå till (se t.ex. 55 punktsprogrammet, RPS). I avsnitten som beskriver social 

nätverksanalys görs kopplingar till teori. Förutom i ett fall saknas för övrigt hänvisningar till 

litteratur som beskriver hur skanning och analys bör gå till.  

 

I modellen som presenteras i handboken saknas rubriken omvärldsanalys (se sid. 115 och bild 

2 nedan). Den har funnits med i tidigare presentationer av modellen (se bild 1).  

 

 
Bild 2. Utdrag från handboken (sid. 115) 

 

Vad som ligger till grund för val av rubrikerna i modellen redovisas inte i handboken. Det är 

också oklart hur de hänger ihop. I en cirkel i övre delen av modellen har man valt att lägga sig 

på en aktörsnivå där bl.a. Skatteverket, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten lyfts fram. I 

en cirkel i nedre delen av modellen har man valt att lyfta fram underrättelseenheten (benämns 

kriminalunderrättelsetjänsten i bild 1) och sedan lägga sig på en aktivitetsnivå där det bl.a. 

ingår att identifiera strategiska personer/targets, fastställa vilket typ av gäng det rör sig om 

samt genomföra en strategisk och taktisk analys.  
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Det framgår av handboken, vilket även påpekats vid intervjuer och presentationer, att 

information från andra aktörer skall användas när exempelvis den strategiska och taktiska 

analysen skall genomföras. Av modellen att döma finns dock inte en sådan koppling mellan 

aktörerna i övre cirkeln och aktiviteterna i nedre cirkeln förutom en pil till rutan skanning och 

analys. I cirkeln i övre delen av modellen finns bara pilar mellan vissa aktörer och 

informationen verkar gå i en loop. Numreringen går åt ena hållet och pilarna går åt andra 

hållet. I cirkeln i nedre delen av modellen går pilarna från respektive aktivitet till 

underrättelseenheten. Förhållandet och sambandet mellan respektive aktivitet framgår inte av 

modellen. 

 

När de olika aktiviteterna behandlas i texten (sid. 116 ff) används inte samma rubriker
14

 som i 

beskrivningen av modellen på sid. 115 i handboken (se bild 2). En rubrik i modellen: ”Decide 

on media strategi” behandlas inte alls i kapitlet om Panther-modellen. En hänvisning sker till 

ett senare kapitel och det är svårt att se logiken i att punkten beslut om en mediastrategi skall 

hänföras till skanning och analyssteget. Det vore mer logiskt att koppla ihop denna punkt med 

metodval och taktiska operationer. Kapitlet om mediahantering heter också just 

”Communication Strategies in Policing Operations”. Detta kapitel är mer utformad som en 

handbok jämfört med övriga kapitel i handboken. Kapitlet är allmänt hållet och är inte något 

som gäller specifikt för Panther-modellen. Kapitlet saknar helt referenser.  

 

Vad gäller förklaringen av Panther-modellens skanning och analyssteg finns det bara en 

aktivitet som har samma rubriknamn i den schematiska bilder över modellen som i den 

efterföljande texten. Det är punkt 7: ”Strategic and Tactical Analysis.” Övriga punkter har ett 

annat namn i den efterföljande texten. Dessutom finns en rubrik i den förklarande texten som 

inte redovisas i den schematiska bilden över modellen. Denna rubrik är ”Using Social 

Network analysis to track gang development”.  

 

Sammanfattningsvis är redovisning i handboken tunn gällande hur arbetet i skanning- och 

analysstegen skall gå till. Det är därför svårt att yttra sig om det går att finna stöd i olika 

ansatser kring arbetets upplägg. Bara för ett fåtal av de rubriker som redovisas sker en 

förankring i de efterföljande resonemangen och det finns skillnader i den schematiska bilden 

över modellen jämfört med upplägget i den efterföljande texten. 

 

3.1.6 Faserna metodval och operativt arbete 

 

Faserna metodval och operativt arbete i Panther-modellen beskrivs kortfattat under samma 

rubrik. Varför man valt att beskriva dessa olika steg i ett och samma kapitel framgår inte. Det 

är dessutom oklart vilka delar av kapitlet som behandlar respektive steg i modellen. Olika 

resonemang och frågor blandas i kapitlet. Det nämns exempelvis att det är bra att ta hjälp av 

allmänheten som en informationskälla för att kunna besvara frågan om det finns ett 

gängproblem i ett visst område. En sådan fråga hör snarare hemma i kapitlet som behandlar 

skanning- och analysstegen och bör inte dyka upp först när det är aktuellt att göra ett 

metodval och genomföra operativa insatser. Det är otydligt vilka generella steg och konkreta 

tillvägagångssätt som ingår i Panther-modellens metodval och operativa arbete. På grund av 

                                                 
14 Punkt 1: ”Social Network Analysis” och punkt 3 ”Identify Strategic Persons/Targets” redovisas under 
rubriken: ”Social Network Analysis: Finding Strategic Individuals”. Punkt 2 ”Determine type of gang” och 
punkt 4: ”Develop appropriate paradigm” behandlas under rubriken: ”Determine Type of gang and 
developing appropriate response paradigms”. Punkt 6: ”Conduct background checks on key 
individuals/Corps” behandlas under rubriken ”Backgrounds check”. 
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kapitlets utformning är det svårt att få en uppfattning om varifrån stödet för valen hämtas. 

Den referens som finns har författarna själva medverkat i att ta fram och beskriver olika 

ledartyper. I övrigt saknas helt referenser. Författarna använder uttrycket ”we believe” 

gällande hur gängen bör angripas. Det hade varit en fördel om deras uppfattningar hade 

kunnat styrkas genom en koppling till något eller några arbeten. 

 

Sammanfattningsvis är redovisningen i handboken om hur metodval- och operativt arbete 

skall gå till enligt modellen oklar och mycket kortfattad och förankras inte i litteraturen. 

 

3.1.7 Utredningsfasen 

 

I beskrivningen av Panther-modellens utredningssteg sker en hänvisning till och ett 

resonemang kring ett stort antal källor. I en del av dessa resonemang nämns Panther-

modellen. I andra är det svårt att se kopplingen till Panther-modellen, t.ex. avsnittet 

”Problems with Using a ”Confession Focus” (se sid. 129).  

 

Detta avsnitt är dessutom omfattande jämfört med flera andra avsnitt. I ett avsnitt nämns 

exempelvis att det som ligger till grund för Panther-modellens utredningsfilosofi är en 

modifiering av den så kallade Peace-modellen. Det framgår inte varför en sådan modifiering 

av Peace-modellen har behövts eller hur modellen har modifierats (se sid. 133). Författarna 

framför också att man bl.a. utgått från Christianssons m.fl. forskning när man format sättet att 

hålla förhör och konstaterar att detta förhållningssätt i hög grad överensstämmer med Peace-

modellen (se sid. 133). Vad det är som överensstämmer respektive skiljer modellerna åt 

specificeras inte. Om de i hög grad överensstämmer med varandra går det dessutom att ställa 

frågan varför författarna valt att behandla dem i olika avsnitt när Panther-modellen beskrivs. 

För en läsare kan det vara svårt när både överlappande och icke överlappande modeller 

kopplas till olika rekommenderade tillvägagångssätt genom hela texten. Det gör att även om 

texten innehåller en mängd exempel på vad som ingår i Panther-modellens utredningssteg kan 

det vara svårt att få en samlad bild över hur de olika delarna hänger ihop.  

 

Förståelsen försvåras också av att begreppen metod och modell inte används på ett 

konsekvent sätt genom handboken. En vanlig betydelse är att författaren med modell menar 

en beskrivande översiktbild, medan man med metod ofta istället åsyftar ett konkret 

tillvägagångssätt (t.ex. sid. 113). Författarna använder dock ibland dessa och andra begrepp 

såsom de vore synonymer, se exempelvis utvärderingsuppdraget, punkt tre ”Hur utbyte av 

kunskap varit viktig för utvecklingen av SGI-metoden”. Ett annat exempel på när metod får en 

liten annan betydelse är när författarna skriver att de är övertygade om att nyckeln till ett 

framgångsrikt resultat är att behandla gängmedlemmarna på ett mänskligt sätt och inte se dem 

som förhärdade brottslingar. De menar att det inte är önskvärt om man har inställningen att 

den enda lösningen är att ”låsa in dem och slänga bort nyckeln”. Författarna framför att de har 

goda erfarenheter av att ”följa denna metod” (se sidan 134). Ordet metod används här snarare 

i betydelsen av att anamma ett visst förhållningssätt.    

 

Sammanfattningsvis åberopas ett stort antal olika källor i Panther-modellens utredningssteg. 

Utifrån texten i handboken kan det dock vara svårt få ett tydligt helhetsgrepp om hur olika 

delar i utredningssteget hänger ihop. I jämförelse med SARA-processen är Response-fasen 

utelämnad/utbytt i Panther-modellen. Varför detta skett är oklart. Möjligen kan det vara så att 

faserna metodval, operativt arbete och utredning anses vara så specifika och att de alltid skall 

finnas med i tillämpningen av Panther-modellen.  
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3.1.8 Utvärderingsfasen 

 

I handboken redovisas Panther-modellens fem grundläggande beståndsdelar i form av en 

process. Den sista delen i processen utgörs av utvärderingssteget. Av bilden i handboken 

framgår att resultatet av utvärderingen återförs till skanning och analyssteget. Det finns inga 

pilar till eller från någon annan del av Panther-modellen (se sid. 151). Resonemangen i 

handboken om sättet att följa upp de operativa insatserna (se sid. 152) och hänvisningen till 

Clarke och Eck överensstämmer inte med denna bild. 

 

Redovisningen av utvärderingssteget bygger på en hänvisning till steg 46 i Clarke och Ecks 

(2005) 60 stegs modell. Clarke och Eck har vid framtagningen av denna modell strävat efter 

att ha en kort text för att förklara varje steg i modellen. Det finns ett flertal skrifter som på ett 

mer utförligt sätt beskriver hur en utvärdering enligt POP kan gå till. Under rubriken 

utvärderingssteget i handboken finns dock inga andra referenser än till steg 46 i Clarke och 

Ecks 60 stegs-modell.   

 

Förklaringen av vad som ingår utvärderingssteget är mycket summarisk. En bild från Clarke 

och Ecks arbete presenteras utan att den förklaras (se sid. 152). En stor del av texten under 

rubriken utvärderingssteget är en allmän beskrivning av några orsaker till att problem-

orienterade lösningar inte fungerar eller ger något utslag. Varför denna text redovisas under 

utvärderingssteget förklaras inte närmare.  

 

Sammanfattningsvis är beskrivningen av Panther-modellens utvärderingssteg så pass 

kortfattad att det är svårt att få en uppfattning om vad som innefattas i modellen. En 

hänvisning sker visserligen till utvärderingsarbete enligt det problemorienterade polisarbetet, 

men eftersom Panther-modellen gör anspråk på att vara ett nytt koncept (se t.ex. sid. 13) finns 

ett behov av att förklara tillvägagångssättet vid utvärdering enligt Panther-modellen. Det 

räcker således inte bara att göra en hänvisning till 1 av 60 steg i ett annat arbete för att 

förklara utvärderingssteget. Mot bakgrund av att boken gör anspråk på att vara en 

handledning är det problematiskt att låta avsnittet som behandlar utvärderingsfasen vara så 

pass ofullständigt och summariskt. En av det problem-orienterade polisarbetets grundstenar är 

att det skall vara evidensbaserad (Bullock & Tilley, 2009). Det framgår av handboken att 

utvärderingsmomentet ofta är svag i problem-orienterade projekt (sid. 151). Det beror på att 

det är ett komplicerat moment som kräver goda metodkunskaper (Scott, 2000; 2006; 

Knutsson, 2009). Det finns lättillgängliga handledningar om hur utvärderingen i problem-

orienterade projekt skall gå till (Eck, 2002). Det går att ställa frågan varför det inte sker 

hänvisningar till denna typ av litteratur i handboken och varför utvärderingen av Panther-

modellen är så bristfällig? Det finns även en komplikation som vore önskvärt att lyfta fram; 

nämlingen de fall då en utvärdering indikerar att de vidtagna åtgärderna inte varit effektiva. 

Detta kan ge upphov till press på projektmedarbetare att på olika sätt se till att det ”ser ut” 

som om åtgärderna i själva verket är effektiva eftersom ledningen vill ha ”positiva” resultat 

som de kan använda i sin presentation av verksamheten (Knutsson, 2012; Holgersson, 2013).  

3.1.9 Teorier och metoder som används i andra typer av organisationer 

 

Som tidigare nämnts är grundtanken med SGIP:s-modell att identifiera strategiska personer att 

göra insatser emot. Det går att dra en parallell till sårbarhetsanalyser som genomförs i andra 

organisationer där bl.a. olika nyckelpersoner identifieras. Syftet i dessa fall är dock det 

omvända. Det handlar om att minska sårbarheten genom olika former av åtgärder. När det 
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gäller polisens arbete mot kriminella organisationer handlar det istället om att utnyttja 

sårbarheten för att försvaga organisationerna.  

 

Allmän forskning kring olika former av organisationsutveckling och erfarenheter av att 

tillämpa olika metoder i företag är omfattande. Som ett exempel, förutom sårbarhetsanalyser, 

kan nämnas processkartläggningar. Tanken med dessa är att kartlägga processerna i en 

organisation för att kunna utveckla dessa. När det gäller polisens arbete mot kriminella 

organisationer vore det möjligt att använda processkartläggningar för att identifiera viktiga 

processer och få uppslag på hur en viss organisation skulle kunna försämras genom att 

angripa vissa känsliga delar i centrala processer. Ett förhållningssätt som går ut på att 

åstadkomma ständiga små förbättringar i en organisation (QTM, se t.ex. Rentzhog, 1998) 

skulle också i princip gå att använda på omvänt sätt. Med andra ord att polisen agerar i syfte 

att kontinuerligt åstadkomma små försämringar i en kriminell organisation. Det ligger utanför 

denna utvärderings ramar att analysera vilken organisationsforskning som kan vara aktuell att 

dra nytta av i utvecklingen av arbetet mot kriminella organisationer.  

 

Sammanfattningsvis konstateras att det utifrån teorier som används vid förändringsarbete i 

organisationer går det att hitta stöd för och även utveckla SGIP:s grundtankar. Förändrings-

arbete i organisationer syftar till att utveckla organisationer i positiv riktning. När polisen 

arbetar mot kriminella organisationer är syftet tvärt om. Det handlar då om att försöka få 

kriminella organisationer att fungera så dåligt som möjligt och ha en negativ utveckling.  

 

3.1.10 SGIP-modellen fokuserar på att angripa en organisation - inte problem i ett område 

 

Panther-modellen inriktar sig på att angripa en organisation. Behovet av att ta ett helhetsgrepp 

över ett visst geografiskt område explicitgörs inte i modellen. POP-projekt mot kriminella 

gäng som exemplifieras i denna rapport har inriktat sig på att komma tillrätta med problem 

inom ett visst område (t.ex. Boston Police department, 1998; Bullock & Tilley, 2002 och 

Metropolitan police 2011). 

 

Det kan vara problematiskt att inrikta arbetet mot alla gäng samtidigt. Genom att Panther-

modellen inte tydliggör behovet av att koordinera insatserna inom ett visst område så finns det 

en risk att arbetet enligt Panther-modellen innebär att polisens arbete missgynnar ett visst 

gäng inom ett område till förmån för ett annat gängs verksamhet i samma område. Om det 

t.ex. är två konkurrerande gäng som säljer narkotika inom ett område och polisen riktar in 

insatserna mot det ena gänget finns en risk att det andra gänget tar över marknadsandelar. För 

att komma tillrätta med försäljning av narkotika i ett område krävs att insatserna fokuseras i 

tid och rum (se t.ex. Holgersson & Knutsson, 2011), vilket inte åskådliggörs i Panther-

modellen. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att Panther-modellen tydligare borde explicitgöra behovet av 

att ta helhetsgrepp över ett visst geografiskt område i samband med att vissa typer av gäng 

skall angripas.  

 

3.1.11 Övergripande resonemang kring brister i Panther-modellens teoretiska förankring 

 

Polisen traditionella metoder såsom bilövervakning har sedan länge visat sig vara ineffektiva 

(se t.ex. Kelling m.fl., 1974; se vidare Holgersson, 2008). Polisorganisationer har dock haft 

svårt att anamma nya arbetssätt (se t.ex. Brodeur, 1998; McElroy, 1998; Holgersson & 
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Knutsson, 2008). En grundläggande ståndpunkt inom SGIP har varit att det finns ett stort 

behov att ändra polisens traditionella sätt att arbeta. Det finns ett omfattande teoretiskt stöd 

för denna uppfattning (se bl.a. nyss nämnda referenser). Det SGIP betonar är att krävs att det 

görs en analys innan det sker en insats och behovet av att ta ett helhetsgrepp, dvs. att agera 

holistiskt. Inom det problemorienterade polisarbetet finns ett gott stöd för en sådan filosofi 

och som tidigare lyfts fram i detta kapitel finns det forskning som pekat på att 

problemorienterat polisarbete mot gängkriminalitet kan fungera - där Bostonprojektet Cease 

Fire sannolikt är det mest kända exemplet (Kennedy, 1997).  

 

Den grundläggande filosofi som SGIP anammar – POP – och som berörs ovan, har således en 

god förankring i forskning, även om Panther-modellens förankring i hittillsvarande analys har 

varit föremål för kritiska påpekanden. I det här avsnittet kommer en övergripande bild kring 

svagheter i Panther-modellen att behandlas.  

 

I ett kapitel i handboken (Del 1, kapitel 3, sid. 52-78) presenteras ett antal arbeten som sägs ha 

influerat Panther-modellen. Deras koppling till modellen redovisas inte. Det gör att det är 

svårt att få någon klarhet i Panther-modellens teoretiska ställningstaganden. Det är dessutom 

svårt att förstå varför man valt att lyfta fram viss forskning t.ex. patrulleringssätt (Kelling 

m.fl., 1974) och utryckningstider (Bayley, 1998). Vilken relevans har de för arbete med 

gängkriminalitet och på vilket sätt har de använts vid framtagningen av Panther-modellen? 

Tidigare i denna rapport har det framgått att den generella beskrivningen av Panther-

modellens olika steg är tunn och att den teoretiska förankringen i form av referenser är svag. 

Det är således svårt för en läsare att få ett grepp över Panther-modellens konkreta innehåll och 

vad den egentligen grundar sig på.  

 

Om man arbetar mot en större gruppering är det inte osannolikt att en operativ insats leder till 

att personer blir frihetsberövade vid olika tillfällen. Utredningsarbete iscensätts då för vissa 

individer, medan den operativa insatsen torde fortsätta mot andra individer. Enligt Panther-

modellen särskiljs dock fasen med taktiska operationer från utredningsfasen. I handboken 

framförs dessutom att åklagarna är med i arbetet redan innan någon är misstänkt för att på ett 

tidigt skede kunna påverka utredningsarbetet. Fasen taktiska operationer och utredningsfasen 

ger intrycket av att överlappa varandra. I Panther-modellen ser det dock ut som det är två 

tydligt åtskilda faser.   

 

I handboken sker hänvisningar till det problemorienterade polisarbetet, för vilket det finns 

omfattande forskning och tydliga beskrivningar av olika tillvägagångssätt. Av 

beskrivningarna i projektplanen och handboken framgår att SGIP inte handlar om ett 

traditionellt POP-projekt utan man har som ett mål och gör efter projektet anspråk på att ha 

utvecklat ett eget koncept – Panther-modellen (se sid. 13 och 324). Det påstås att Panther-

modellen i hög grad bygger på POP med den process som används vid POP-projekt (SARA)-

(sid. 187). Vad som ingår i Panther-modellens fas med taktiska operationer framgår inte på ett 

tydligt sätt i avsnittet där modellen beskrivs. Inom det problemorienterade polisarbetet kan en 

mängd olika åtgärder komma i fråga som stämmer dåligt in på namnet ”Taktiska operationer”. 

POP handlar om att göra en förutsättningslös analys av en viss problematik innan man 

beslutar sig för vilka åtgärder som skall komma ifråga. Panther-modellen beskrivs emellertid 

som en process som består av fem steg (se sid. 113), där fasen med taktiska operationer och 

utredningsfasen är fördefinierade redan innan analysen är gjord. Detta går emot själva 

grundidén med POP. Det hade funnits ett behov att förklara varför man utformat Panther-

modellens schematiska bild på ett sätt som inte följer det koncept man påstår sig basera 

modellen på.  
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Det nämns att det problemorienterade polisarbetet spelat en viktig roll vid framtagandet av 

Panther-modellen, men det finns bara ett fåtal referenser till detta forskningsfält. Referenser 

till forskningsprojekt som nyttjat problemorienterat polisarbete gentemot gängkriminalitet har 

utelämnats. Eftersom projektledningen påstår att den nya filosofin utgår från det 

problemorienterade polisarbetet hade det varit nödvändigt för dem att tydligt kontrastera sig 

och förklara vad som skiljer sig och varför man valt att frångå den generella modellen och 

olika projekt som arbetat i denna anda. Detta har inte gjorts.  

 

Sammanfattningsvis finns det ur ett teoretiskt perspektiv ingen anledning att fästa någon vikt 

vid Panther-modellen. Modellen har en svag argumentation och teoretisk underbyggnad kring 

varför modellen är utformad som den är. Dessutom är innehållet i modellens olika 

komponenter oklar.  

 

Det kan ändå finnas anledning att ägna Panther-modellen ett intresse om dess empiriska 

förankring är stark. Detta kommer att tas upp i nästa kapitel.  

 

3.2 Analys av hur SGIP har empirigrundat Panther-modellen 
 

3.2.1 Lokala underrättelsecentraler (LUC) 

 

Det har skett en samverkan med andra myndigheter. Denna samverkan har varit inriktad på att 

komma åt kriminella genom att gå efter deras pengar. För att åstadkomma detta har 

representanter för Polisen, Försäkringskassan, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten 

träffats. Som tidigare har beskrivits har denna samverkan fallit väl ut. Vid intervjuer har det 

framförts att detta samverkansforum är det man avser när man pratar om lokala 

underrättelsecentraler, men enligt modellen skall socialtjänsten, åklagarmyndigheten och 

kriminalvården också vara med i de lokala underrättelsecentralerna. Av utvärderingen framgår 

dock att så inte varit fallet.  

 

I handboken framförs att åklagarna traditionellt sett har fått lägga ned mycket tid för att sätta 

sig in i olika utredningar i ärendens slutfas, men att Panther-modellen innebär att 

åklagarmyndigheten är med i processen redan innan någon kan misstänkas för ett brott (se sid. 

115). Utvärderingen har inte kunnat konstatera att modellens förespråkade tillvägagångssätt 

vad gäller åklagarmyndighetens involvering stämmer med hur det i realiteten har sett ut under 

projekttiden.  

 

Sammanfattningsvis finns det belägg för att endast delar av de aktiviteter som enligt Panther-

modellen skall utföras av de lokala underrättelsecentralerna har en empirisk förankring.  

 

3.2.2 Sociala insatsgrupper (SIG) och sociala koordinationsgrupper 

 

I handboken exemplifieras hur sociala insatsgrupper är organiserade (se sid. 106). Det finns 

bara en kommun i Södertörns polismästardistrikt som har en social insatsgrupp, men den är 

inte organiserad på det sätt som beskrivs i handboken. Dessutom har det vid intervjuer med 

centrala personer i den lokala insatsgruppen framkommit att insatsgruppen inte skulle kunna 

vara någon del av Panther-modellen. Insatsgruppen har inget att göra med SGIP och arbetet i 

de lokala insatsgrupperna har inte det gängfokus som det propageras för i Panther-modellen. 
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Vid arbetet i den sociala insatsgruppen förlitar man sig framförallt på information från 

poliskontoren i Fittja, Hallunda och Storvreten. Poliskontoren bygger upp sin kunskap genom 

ett aktivt arbete i områdena och är inte någon del av SGIP eller Panther-modellen.  

 

I handboken framförs vidare att: ”en av de viktigaste aspekterna av prevention är att 

identifiera och koppla resurser i lokalsamhället till modellen” (se sid. 99). Det går att koppla 

resurser till ett projekt, men det är oklart vad som menas med att koppla resurser i 

lokalsamhället till en modell. Det framförs att SGIP har använt sig av sociala 

koordinationsgrupper i sitt preventiva arbete mot gängkriminalitet (se sid. 99). Utvärderarna 

har inte fått tillgång till data som visar att så är fallet, förutom att projektledningen framfört att 

så är fallet. I handboken beskrivs en social koordinationsgrupp som heter Ungsam (se 

sid.100). Vid en intervju med en central aktör i denna koordinationsgrupp framgår att SGIP 

inte är inblandad i deras arbete. Denna grupp bildades långt innan SGIP och har en helt 

fristående roll och ingår inte som en del av projektet eller Panther-modellen. Arbetet i 

Ungsam är dock intressant, men det ligger utanför ramen för denna utvärdering att beskriva 

detta.    

 

Sammanfattningsvis har den schematiska bilden av Panther-modellen i denna del ingen 

förankring i ett verkligt förhållande.  

 

3.2.3 Empiri kopplat till de olika faserna 

 

SGIP har bestått av insatserna Mungo, Arion och Lima. Det är bara en av insatserna, LIMA, 

som innehållit en operativ fas mot ett identifierat gatugäng. Vid intervjuer har det 

framkommit att under några veckor av LIMA frångicks Panther-modellens inriktning och 

personalen började arbeta med tips på ett sätt som de gjort innan SGIP startade. Enligt chef 

berodde det på att de strategiska personerna var svåra att anträffa. 

 

Panther-modellen har bara prövats i vissa delar under projektet. Dokumentationen av vad 

respektive fas har innehållit är svag. Det har t.ex. inte gått att få ut information om hur 

metodvalet konkret gått till under LIMA. Panther-modellens utformning bygger även på 

empiri inhämtad innan SGIP projektet påbörjades. Denna empiri explicitgörs inte när Panther-

modellens uppbyggnad förklaras. I minst ett fall innan SGIP startade misslyckades enheten 

med en insats mot ett gäng när ett idé-embrio till Panther-modellen följdes. Det konstaterades 

att det var svårt att arbeta mot denna typ av gäng med den operativa förmåga som fanns på 

SGI. Gänget arbetade inom ett stort område och det hade krävts andra operativa resurser för 

att komma åt gänget. Några år senare efter denna insats lyckades man dock lagföra några av 

nyckelpersonerna i det aktuella gänget. Intervjuer pekar på att det arbete man lagt ned på 

kartläggningen av gänget under tidigare SGI-insats var en viktig framgångsfaktor. Man kände 

till hur gänget opererade, bl.a. tillvägagångssätt vid rekognoscering och användningen av så 

kallade knasvakter. Ingripandet kunde därmed anpassa efter den kunskap man hade om 

gänget.  

 

Polisens resurser är begränsade och precis som för övrig verksamhet måste detta förhållande 

även beaktas vid val av olika metoder för att komma åt gängkriminaliteten. Under SGIP 

bestämdes att arbetet skulle bedrivas mot en viss gruppering under en period. Det kan vara så 

att det är mer resurseffektivt att göra kartläggningar av olika gäng och när tillfälle öppnar sig 

utnyttja denna kunskap. Tillfälligheter gör att situationer hela tiden uppstår där det finns 

möjlighet att agera. Om verksamheten är helt inriktad mot en viss gruppering finns en risk att 
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man väljer bort att utnyttja gynnsamma tillfällen att angripa andra grupperingar. Detta har 

framförts vara ett problem med Panther-modellen genom att dess upplägg gör att 

verksamheten blir alltför statisk och oflexibel. Problemet när sådana argument förs fram är att 

det finns mycket lite empiri att hänvisa till som stödjer att Panther-modellens upplägg är 

fördelaktigt för att komma åt gängkriminalitet. Den empiri som hänvisas till är inte tillräcklig 

klargörande.  

 

Ett exempel på detta är att projektledningen som ett bevis för att modellen fungerar lyft fram 

att det MC-gäng man riktade in arbetet emot under projektet LIMA tvingades att flytta sin 

klubblokal. Södertörnspolisen har dock vid ett flertal tillfällen lyckats med sådana ansatser 

utan att använda sig av Panther-modellen. Intervjuer pekar till och med på att det verkar som 

om det gått snabbare vid andra tillfällen genom att man agerat aktivt direkt mot fenomenet 

istället för att lägga ned en betydande tid på skanning- och kartläggning. Hur det ligger till är 

inget som SGIP ger något svar på. Överhuvudtaget förs väldigt lite resonemang kring den 

empiriska grunden för Panther-modellens uppbyggnad och olika ställningstaganden som 

gjorts när modellen formats redovisas inte.  

 

Sammanfattningsvis är det en mycket begränsad mängd empiri som genererats under SGIP 

som går att använda för att styrka Panther-modellens uppbyggnad. Panther-modellen ger 

snarare intrycket av att vara en idé-skrift än att ha en välgrundad empirisk bas.  
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4. Sättet att presentera verksamhet 
 

4.1 Att måla upp en tilltalande bild 
 

Sherman (1990) har funnit att massmedias fokusering på ett visst område/på en viss brottstyp 

kan få polisen att temporärt höja prioriteringarna inom detta område/beträffande denna 

brottstyp. Palm och Skogersson pekar på att det har blivit en allt viktigare del för 

organisationer att kommunicera rätt bild av den egna verksamheten (Palm & Skogersson, 

2008). Andra forskare som behandlar detta tema är exempelvis Eterno och Silverman (2012) 

som i sin bok med undertiteln ”Management by Manipulation” tydliggör problemet med att 

polisen vill visa upp en viss bild av verksamheten utan att det finns stöd för denna bild eller 

t.o.m. att bilden strider mot viktiga indikatorer på den verkliga utvecklingen. Holgersson har 

dragit liknande slutsatser gällande den svenska polisen (Holgersson, 2005; Holgersson, 2013).  

 

När det gäller den tidigare presentationen av SGI:s verksamhet har det i presentationer av 

verksamheten varit en stor fokusering på lagföringsstatistik. Antalet fängelseår redovisades 

som ett mått på framgång. Bland annat uppgavs år 2004 att enheten hade sett till att 197 

gängkriminella har dömts till sammanlagt 370 års fängelse varav ca 60 medlemmar i 

genomsnitt avtjänar straff samtidigt (Puhakka & Ferngren, 2005). Flera intervjuer pekar på att 

SGI:s sätt att redovisa utfallet av verksamheten var missvisande
15

. Det är både personer som 

arbetat på SGI och andra med en god inblick i deras arbete som har framfört detta. Det 

framgick inte av SGI:s resultatredovisning att om en person blev dömd i ett annat distrikt så 

kunde det räknas till statistiken, t.ex. blev en missbrukare dömd till ett långt fängelsestraff för 

ett grovt narkotikabrott på grund av ett ärende som Nyköpingspolisen drev. SGI gjorde en 

mindre husrannsakan av perifer betydelse. Det långa fängelsestraffet togs dock upp i statistik 

såsom ett utfall av SGI:s verksamhet. Även vid en sådan extensiv tolkning har det inte möjligt 

att med stöd av brotts- och belastningsregistret komma upp i de antal fängelseår som 

Stockholmspolisen i officiella sammanhang presenterade vara resultatet av SGI:s verksamhet.  

 

En annan måttenhet som användes som ett bevis för att SGI:s verksamhet var framgångsrik 

handlade om antal beslagtagna skjutvapen och gatustridsvapen. År 2004 framfördes att 

enheten sedan 1999 beslagtagit 136 skjutvapen och cirka 3000 gatustridsvapen (Puhakka & 

Ferngren, 2005). En genomgång av Södertörnspolisens anmälningar och beslag där personal 

från SGI varit inblandade i visade att antal beslagtagna vapen nådde upp till ungefär hälften 

av den påstådda siffran. Det har även gjorts beslag i andra distrikt än i Södertörn, men 

intervjuer indikerar att dessa beslagen inte var omfattande. 

 

Uppgiften om att enheten lyckats ta cirka 3000 gatustridsvapen har inte gått att verifiera. Det 

är problematiskt att kontrollera denna siffra eftersom många av dessa beslag aldrig 

dokumenteras. Vid en genomgång av antal redovisade beslag har det inte ens gått att verifiera 

tjugo procent av den påstådda siffran. Vid intervjuer med personal på enhet uppger flera av 

dem att de påstådda siffrorna inte kan stämma och att de är säkra på det eftersom man under 

vissa perioder haft god kontroll över utfallet av arbetet och hur de uppgivna resultaten har 

skiljt sig åt från det verkliga utfallet.   

 

När det gäller antal redovisade narkotikabrott har dessa inte kontrollerats, men intervjuer 

                                                 
15 Det finns inte indikationer på att SGI för närvarande har detta förhållningssätt. 
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pekar på att det råder samma förhållande där. Siffrorna uppges inte stämma med verkligt 

utfall av verksamheten. Sättet som SGI redovisade sin statistik måste ses ur sitt sammanhang. 

Det var inte så att SGI:s sätt att presentera verksamheten var eller är en unik företeelse inom 

Stockholmspolisen. Att det inte handlar om olyckliga omständigheter blir tydlig när man tar 

ett helhetsgrepp och analyserar att flertal av Stockholmspolisens redovisningar av andra typer 

av aktiviteter (se vidare Holgersson, 2013). SGI:s sätt att arbeta och redovisa resultatet 

innebar att utfallet av verksamheten kontinuerligt blev föremål för medias belysning. Polisens 

arbete framställdes som framgångsrikt. Flera intervjupersoner menar att detta var fördelaktigt 

för resurstilldelningen till enheten.     

 

4.2 SGIP 

 

Det finns en risk att enheter mer eller mindre känner sig tvingade att arbeta på ett visst sätt för 

att nå upp till ett visst produktionsresultat. På flera andra enheter där personal intervjuats 

framgår att just ett fokus på kvantitativ produktionsstatistik, kallad ”pinnjakt”, fått negativa 

konsekvenser på verksamheten. Arbetsmetoder anammas för att de är effektiva för att kunna 

uppvisa bra produktionsresultat och inte för att de har störst möjlighet att ge en effekt (se 

vidare Holgersson, 2007; Holgersson & Knutsson, 2011). Intervjuer på SGIP har pekat på att 

det förekommit sådana strömningar inom denna enhet, men att SGIP generellt sett haft en stor 

frihet att tillämpa de metoder som de funnit lämpliga. 

 

Vid intervjuer med personal på SGIP har de framfört att det kan vara kontraproduktivt för 

polisen att gå ut med information i media beträffande arbetet mot den organiserade 

brottlighet. Dels handlar det om att en del gäng kan ha stor nytta av att polisen sprider 

information om dem i media. Deras varumärke kan stärkas. Dels kan gäng känna sig 

utmanade av olika yttranden. Polisledningen kan dock ha ett intresse att visa upp att 

verksamheten är framgångsrik eller att polisen har kontroll på ett särskilt problem. Under 

SGIP-projektet uppkom ett önskemål från polisledningen att gå ut med information om att 

enheten lyckats få bort en klubblokal för ett MC-gäng. En sådan information bedömdes vara 

god PR för polisen. Personal på SGIP motsatte sig en sådan mediapresentation och framförde 

med tydlighet att detta tillvägagångsätt riskerade att få negativa konsekvenser. Polisledningen 

lyssnade på argumenten från SGIP och valde att inte gå ut med denna information.  

 

Polisledningen har valt att satsa på bl.a. poliskontorsverksamheten som ur en mediaaspekt har 

varit väldigt gynnsamt för polisen. I Södertörn finns sju poliskontor. Den sammanlagda 

personalstyrkan på dessa är nästa fyra gånger större än de operativa resurserna på SGIP. När 

polisen får god PR genom att satsa på en viss verksamhet blir risken stor att andra 

verksamheter som inte genererar en lika stor positiv bild inte får samma utrymme. 

Personalresurserna har under hela projekttiden minskat på SGIP trots att det totala antalet 

poliser har ökat. För polismyndigheten räckte det med att kunna redovisa att det genomfördes 

ett EU-projekt för att få god PR.  

 

Eftersom SGIP:s filosofi har inneburit att arbetet bedrivits mer i det tysta jämfört med tidigare 

fick utfallet ur en medial synpunkt en perifer betydelse. Ur en presentationsaspekt blev 

SGIP:s arbete mindre intressant. Inriktningen har varit att angripa nyckelpersoner – inte att 

kunna lagföra så många personer som möjligt och gå ut i media och redovisa detta. Det är 

viktigt att polisen sätter av resurser som kan arbeta långsiktigt mot en viss typ av brottslighet 

och att personalen ges möjlighet att tillämpa metoder som anpassas efter situationen och inte 
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efter ett yttre tryck på att kunna uppvisa lättredovisad produktionsstatistik eller vissa resultat 

(se exempelvis Holgersson & Knutsson, 2011).  

 

Stockholmspolisen har avsatt så begränsade operativa resurser till SGIP att det inte funnits 

förutsättningar att uppnå viktiga projektmål. Som tidigare har påpekats är det något som har 

framförts internt inom Stockholmspolisen, men när projektet och Panther-modellen 

presenteras i handboken tydliggörs inte detta. Man har tagit upp implementeringsproblem 

såsom att gängenheten stängdes under sommaren och att det vid vissa tidpunkter varit svårt att 

få all personal att förstå vikten av skanning och analysfasen. Men man har inte upplyst om att 

man egentligen inte haft förutsättningar att lösa uppdraget.  

 

Intervjuer och deltagande observation har pekat på att det varit svårt att implementera det nya 

arbetssättet under SGIP. Ett skäl var att yttre personal gärna engagerade sig i andra ärenden än 

att rikta in arbetet mot nyckelpersonerna. Det berodde bl.a. på att de uppfattade att de gjorde 

mer nytta när de gjorde ett ingripande som resulterade i beslag och lagföring än att de ägnade 

sig åt spaning mot en nyckelperson för att samla in information. Här fanns det dock skillnader 

mellan olika poliser. Liknande problem har framförts gälla för vissa personer i chefs-

befattning. Det har också framgått att det inte alltid fanns material att jobba med så när det 

dök upp något annat så tog man hellre det.  

 

Intervjuer pekar på att det är mycket viktigt att skapa en förståelse för arbetsmetoden hos 

personalen för att den skall fungera. Det uppkommer nämligen hela tiden situationer där 

polispersonalen har möjlighet att agera mot andra personer än nyckelpersonerna. Personalens 

uppfattning om vad som är viktigt att arbeta med förstärks av den feedback de får. Om 

ledningen uttrycker att det har gått bra en viss månad för att enheten gjort ett visst antal beslag 

av vapen och narkotika, vilket i vissa fall skett på SGIP, kan det bli problematiskt att föra in 

ett nytt arbetssätt som inte bygger på att de genererar snabba resultat.  

 

Ett annat skäl till att det varit svårt att implementera modellen är den mycket begränsade 

tillgången på operativ personal under projektet och att enhetens utredare till stor del har fått 

lägga ned tid på att arbeta med utredningar som inte var kopplade till projektets insatser. Den 

faktor som tas upp i handboken att gängenheten temporärt lades ned ned under 

sommarperioderna har också påverkat möjligheten att arbeta med de uppgifter som var tänkt 

under projektet. Dessutom har personalen vid vissa tillfällen under andra perioder än 

sommaren ianspråktagits till annan verksamhet. 

 

Flera yttranden i handboken ger intrycket av att projektledningen haft en press på sig att föra 

fram att projektet varit lyckat och överdrivit utfallet av projektet. Ett exempel på detta är att 

man påstår att: ”Vi har tillämpad denna kunskap operativt i flera insatser. En av dem kommer 

vi beskriva i ett exempel nedan (operation LIMA)” (se sid. 125). Detta yttrande ger intryck av 

att det förutom LIMA har genomförts flera liknande operativa insatser. Det som framkommit i 

utvärderingen pekar på att så inte är fallet. Det är bara LIMA som resulterat i en operativ 

insats mot ett identifierat gatugäng. Som läsare invaggas man in i föreställning om att 

projektet har en större empirisk bas än den har och att Panther-modellen är implementerad i 

en högre grad än den är. I slutordet i handboken framförs exempelvis att SGIP resulterade i 

”holistiskt” polisarbete och implementationen av en gängmodell mot gatugäng (se sid. 324). 

Utvärderingen har visat att delar av Panther-modellen inte har implementerats. Redovisningen 

av Panther-modellen skall snarare ses som en idéskrift hur en verksamhet skulle kunna 

fungera än att det speglar hur SGIP har fungerat.  

 



46 

 

Påståendet att Panther-modellen rör sig om en ny filosofi (se sid. 13) motsägs av att det 

samtidigt framhålls att många andra brottsbekämpande myndigheter i Europa arbetar på ett 

liknande sätt, men under olika namn på sina modeller (se sid. 325). Det hade varit önskvärt att 

koppla andra länders arbete till förklaringar och argumentation kring uppbyggnad av Panther-

modellen. Det hade minskat risken för att Panther-modellen skall uppfattas som en snygg 

fasad med en svag teoretisk och empirisk förankring. 
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5. Slutord 
 

Generellt sett har polisen haft svårt att införa nya arbetssätt. Istället har man arbetat ungefär 

likadant som tidigare (se vidare Holgersson, 2008; Holgersson & Knutsson, 2012). Det ligger 

en stor utmaning i att få med personalen på ett nytt arbetssätt. Tidigare forskning visar att det 

är svårt att genom olika former av direktiv få personalen att arbeta på ett visst sätt (Ekman, 

1999; Holgersson, 2005). Erfarenheter från implementering av POP visar dock att även om 

det är svårt att få ett genomslag i en hel poliskår, finns många exempel på lyckade 

tillämpningar av problem-orienterat polisarbete inklusive projekt mot gäng. Det finns även 

kunskaper om vilka förutsättningarna är för att kunna genomföra lyckade POP-projekt.  

 

Faktorer som framhålls är beslutsam och stödjande chef samt engagerade och kunniga 

projektmedarbetare. Finns tillgång till externa specialister på POP är det en styrka. Viktigt är 

även att resurser avdelas för projektets drift. Externt stöd exempelvis från massmedia eller 

extern organisation kan också vara av vikt. Att få med de organisationer som kan 

implementera de föreslagna åtgärderna är givetvis utslagsgivande. Sannolikheten blir större 

om de förväntas vidta åtgärder som de normalt sett brukar utföra. En annan viktig faktor är att 

ha en tydlig och övertygande problembeskrivning och att de föreslagna åtgärderna är lätta att 

förstå mot bakgrund av beskrivning och analys (Scott, 2000; Knutsson, 2006; Knutsson & 

Søvik, 2005). Det är viktigt att tid och resurser avsätts för att utbilda och motivera den 

personal som är tänkt att utföra en viss uppgift. En förståelse är viktigt för att 

arbetsuppgifterna skall utföras som det är tänkt. Det går att dra lärdomar utifrån SGIP vad 

gäller svårigheterna att implementera ett nytt arbetssätt. Denna typ av erfarenheter är viktiga. 

Det hade varit givande om SGIP hade redovisat sådana erfarenheter på ett utförligt sätt så att 

andra kunde dra lärdom av detta. 

 

Det finns ett behov av att polisen vågar prova nya arbetsmetoder. Även om vissa försök inte 

får det utfall som var tänkt är det ändå viktigt att de inte ses som misslyckanden. För att 

lärdomar skall kunna dras är det dock avgörande att dessa försök beskrivs på ett rättvisande 

sätt. Genom denna utvärdering finns en sådan strävan. Det är dessutom nödvändigt att 

organisationen har en genuin ambition att dra nytta av vunna erfarenheter. Ett nytt projekt för 

att angripa den grovt organisationerade brottsligheten är under uppsegling inom 

Stockholmspolisen. I vilken omfattning organisationen drar nytta av SGIP blir intressant att 

studera framledes.  
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