Caroline Mellgren och Anna-Karin Ivert, forskare vid Malmö universitet som jobbat med att utvärdera implementeringen av
projektet Sluta skjut i Malmö.
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Forskare: Sluta skjut värt att pröva i fler
städer
I USA har strategin Group Violence Intervention (GVI) gett goda resultat mot
grovt våld och dödsskjutningar. Malmöprojektet Sluta skjut är det första
försöket att implementera modellen i en svensk kontext. En utvärdering som
gjorts av forskare vid Malmö universitet visar att modellen kan vara
användbar i fler svenska städer.
Sluta skjut är ett pilotprojekt som syftar till att minska dödligt våld i

kriminella miljöer enligt den amerikanska modell som Brottsförebyggande
rådet (BRÅ) har inhämtat och initierat implementeringen av i Sverige. Malmö
universitet har på Brås uppdrag utvärderat Sluta skjut och den första delen av
utvärderingen är nu klar.
Pilotprojektet genomfördes i samverkan mellan Malmö stad,
Polismyndigheten och Kriminalvården i Malmö under två år och avslutades i
januari 2020. Huvudresultaten av den första utvärderingen är att den
amerikanska strategin väl kunnat anpassas till svenska förhållanden samt att
modellen kan vara användbar i fler svenska städer med liknande problematik
som Malmö.
– Vår slutsats är att det går att implementera den amerikanska GVI-strategin i
en svensk kontext. Men slutsatsen är också att de städer och kommuner som
vill implementera strategin måste ta till sig av de lärdomar som kan dras från
pilotprojektet, säger Anna-Karin Ivert, biträdande professor i kriminologi vid
Malmö universitet.
Grundtanken i strategin är att ganska få grupper och individer är drivande i
våldet – något som även stämmer i Sverige. Group Violence Intervention
fokuserar på insatser som ska få gruppdynamiken att verka för samhället och
mot våldet genom att försöka få gruppmedlemmarna att avstå från fortsatta
våldshandlingar.
– Budskapet i strategin är att våldet inte tolereras och om det inte slutar så
kommer olika aktörer att fokusera sina resurser mot den mest våldsamma
gruppen – hela gruppen inte bara den person som begick våldshandlingen,
säger Caroline Mellgren biträdande professor i kriminologi på Malmö
universitet
Läs mer på Brottsförebyggande rådets webb.
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Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som
bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och
i vårt samarbete med andra aktörer.
Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas
perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an
framtidens utmaningar är högt prioriterat.
Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå,
förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig
följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och
yrken med hög samhällsrelevans.
Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett
kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första
generationens akademiker.
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