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Agenda 

• Bakgrund 

• Utvärdering

• Regeringsuppdraget

• Ramverk & Utgångspunkter

• GVI-strategins olika delar

• Frågor 



Bakgrund

• GVI till Sverige 

• Malmö Sluta skjut 2018-2020 

• Utvärdering 

➢process 

➢effekt.



Utvärdering av Sluta Skjut

• GVI kan översättas till svensk kontext

• Strategitrogenhet

• Stöd viktigt

• God samverkan

• Lovande resultat gällande minskat våld.

• Nationell expansion. 



Antal skadade och dödade i samband med bekräftade skjutningar enl. NOA:s definition mot person i
POMA 2017-01-01 – 2021-12-31



• Regeringsuppdrag 

2021-2023

➢Sprida

➢Utvärdera

• ISF medel



Spridning 

Val av orter:
• Frivilliga

• Grupprelaterat våld.

• Organisatoriska förutsättningar 

➢Resurser

➢Samverkan.



Etableringar 2022 

• Göteborg > 587 549

• Malmö > 351 749 

• Uppsala > 237 596

• Örebro > 156 987 

• Huddinge > 113 951

• Järfälla >   83 170 

Upplands-Bro >   31 082



Ramverk 

• Samverkan mellan kommunen, polismyndigheten, kriminalvården och 
lokalsamhället. 

• En strategi – inte ett program/metod.

• Fokuserar på det grupprelaterade våldet.



GVI fokuserar på att minska det grövsta våldet

GVI är ingen strategi för att minska alla typer av 
brottslighet eller för att få individer att helt sluta med 
kriminalitet. 



GVI bygger på ett par fundamentala utgångspunkter

• Få individer står för det dödliga våldet, dessa individer kan 
identifieras

• Gruppdynamik driver våldet mellan kriminella grupper och 
individer.

• Gruppmedlemmarna står i centrum för våldet både som offer 
och förövare. 

• En beteendeförändring är möjlig om individerna ges rätt 
förutsättningar

0.5 % av befolkningen
50 % -75 % av våldet 



Våldet drivs av ett litet antal individer 



För att komma åt våldet – fokusera på våldet

• Orsakerna till våldet varierar

• Våld föder våld

• Konflikterna lever vidare på gatan även om huvudaktörer hamnar i fängelse

• Individfokus kan aldrig komma åt denna dynamik.

• Fokuserade insatser mot samtliga individer i de mest våldsamma grupperna får 
en avskräckande effekt 

• Grupperna får en anledning att lösa konflikter på ett annat sätt



GVI består av tre delar. 

• Tydligt budskap till de våldsdrivande aktörerna

- Vi vill inte att du ska dö

- Vi vill inte att du ska döda

-Vi vill att du tar emot den hjälp vi erbjuder

• Konsekvenser för de grupper som inte hörsammar budskapet 

• Erbjudande om stöd och hjälp 



Kommunikation 

• Call-in (större gruppmöten)

• Custom notifications – individuella möten

• Inte bara auktoritärt utan även med respekt och värdighet



Sociala insatser
• Ett förtroendebygge

• Målgruppsanpassat

• En väg in 

• Tillgänglighet



Sanktioner

• Ökat fokus mot hela gruppen

• Alla tillgängliga medel
- Polisen
- Kriminalvården
- Kronofogden
- Tullen
- Skatteverket



Lokalsamhällets roll

• Viktig del i strategin

• Förstärka budskapet

• Social kontroll

• Erbjuda stöd 

➢Religiösa ledare
➢Ideella föreningar
➢Lokala näringsidkare



Strategins faser

1. Planering och förankring

2. Kartläggning och analys

3. Intervention 
• Call-in
• Custom Notification

4. Sanktioner och sociala insatser

5. Följa upp. Upprepa fas 1 - 4

6.   Utvärdera



Tack!
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