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Abstrakt 
I dagens samhälle genereras stora mängder data som både privata och offentliga verksamheter 

kan analysera och dra nytta av. Business Intelligence är ett koncept som handlar om att 

omvandla data till information som sedan blir kunskap. Business Intelligence och dess 

analysverktyg kan hjälpa verksamheter att tolka komplex, men konkurrenskraftig, information. 

Tidigare forskning har främst fokuserat på hur analysverktyg har bidragit med nytta inom 

privata verksamheter. Denna studie har därför fokuserat på användning av dataanalyser inom 

offentlig verksamhet, mer specifikt den svenska Polismyndigheten. Tidigare forskning inom 

polisär verksamhet har främst undersökt användningen av analysverktyg i USA och Kanada. 

 

Studien har syftat till att komplettera befintlig litteratur med beskrivningar hur analysverktyg 

bidrar med nytta inom den svenska polisen samt till andra aktörer. Studien har haft en kvalitativ 

forskningsansats där användning av dataanalyser inom den svenska polisen har studerats med 

hjälp av intervjuer. Med hjälp av litteratur om nyttor vid användning av dataanalyser har nyttor 

som polisen erhållit kunnat identifieras och beskrivas samt hur dessa nyttor bidragit med nytta 

för andra aktörer. Slutsatsen presenterar de nyttor som polisen erhållit. 

 

Nyckelord: business intelligence, offentlig verksamhet, nytta, polis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
In today's society, large amounts of data are generated that both private and public organization 

can analyze and benefit from. Business Intelligence is a concept that transforms data into 

information that becomes knowledgeable. Business Intelligence and its analysis tools can help 

businesses interpret complex, yet competitive, information. Previous research has focused 

primarily on how analysis tools have contributed with the benefit of private businesses. This 

study has therefore focused on the use of data analyzes in public activities, more specifically 

the Swedish Police Office. Previous research in the field of police activities has mainly 

investigated the use of analytical tools in the US and Canada. 

 

The study aims at supplementing existing literature with descriptions of how analytical tools 

contribute with the Swedish police and to external actors. The study has had a qualitative 

research effort where the use of data analyzes within the Swedish police has been studied with 

the help of interviews. Using literature on the use of data analyzes, the benefits received by the 

police have been identified and described as well as how these benefits contributed to the benefit 

of external actors. The conclusion presents the benefits received by the police. 
 

Keywords: business intelligence, public business, benefit, police 
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1 Introduktion 
 

I det inledande kapitlet presenteras studiens bakgrund och problemområde. Tidigare forskning 

har använts för att presentera problemområdet. Avslutningsvis presenteras studiens 

frågeställning och syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
Allt fler saker och enheter är uppkopplade mot internet och varandra. Det kan vara till exempel 

sensorer, kameror, mobiltelefoner och andra bärbara enheter (Atzori, Iera & Morabito, 2010; 

[1]). En uppkopplad kamera kan till exempel integreras med ett videoanalysprogram för att 

användas vid ansiktsigenkänning eller beräkning av antal personer i en folkmassa [2]. Antalet 

uppkopplade enheter förutspås vara nästan 21 miljarder år 2020 [3]. Resultatet av allt fler 

uppkopplade enheter i vårt samhälle är att det genereras enorma mängder data. Denna data är 

inte bara data som genereras av dessa uppkopplade enheter utan det är även bland annat data 

som genereras via sociala medier (Woerner & Wixom, 2015). Förutom att datan finns 

tillgänglig i stora mängder så skapas datan även snabbt samt att datan kommer från många olika 

datakällor och i olika format (McAfee, Brynjolfsson & Davenport, 2012). Det finns stora 

möjligheter att använda all denna data för organisationer inom offentlig sektor (Pang, Lee & 

DeLone, 2014). Både privata och offentliga organisationer samlar in allt mer data utan något 

konkret syfte mer än att det förhoppningsvis ska ge värde i framtiden (Müller, Junglas, vom 

Brocke och Debortoli, 2016).  
 
Business Intelligence (BI) är ett koncept som handlar om att omvandla data till information som 

sedan blir kunskap (Golfarelli, Rizzi & Cella, 2004). BI och dess analysverktyg kan hjälpa 

verksamheter att tolka komplex, men konkurrenskraftig, information (Negash, 2004). 

Litteraturen kring BI presenterar ett antal nyttor med dataanalyser. Till exempel har Watson 

(2009) skapat en modell som beskriver både lokala och globala nyttor. Money, Tromp och 

Wegner (1988) har också skapat en modell där de delat in nyttorna i nivåerna: operativa, 

ledning/organisatoriska och personliga. 

 

1.2 Problem och syfte 
Ett område inom informatik som har studerats omfattande de senaste åren är om IT 

investeringar faktiskt skapar värde och ger konkurrensfördelar för organisationer (Pang, Lee & 

Delone, 2014). Vidare hävdar författarna att forskning främst har fokuserat på hur IT 

investeringar skapar värde i privata företag. Däremot finns det behov av att undersöka hur 

användning av IT skapar värde inom den offentliga sektorn eftersom offentlig sektor inte fått 

lika mycket uppmärksamhet (Pang, Lee & Delone, 2014; Lee, Delone, Tan & Corrales, 2014; 

Kraemer & Dedrick, 1997). En offentlig verksamhet som tidigare studier pekar på har stor 

potential att använda IT, i form av analysverktyg, är polisen. (Moses & Chan, 2014; Joh, 2014; 

Fitterer, Nelson och Nathoo, 2014). Det har blivit allt vanligare att använda dataanalyser i 

polisiär verksamhet i syfte att förutse var brott kommer att ske (Chan & Bennett Moses, 2016). 

 

Till exempel beskriver tidigare studier inom polisen, som främst har fokuserat på USA men 

även Kanada, att polisen i Chicago använder data för att identifiera våldsamma personer. I 

Charlotte genereras kartor över områden som löper hög risk att utsättas för brott. I Santa Cruz 

har inbrotten minskat dramatiskt efter att polisen börjat analysera data och kunnat förutse var 

nya inbrott mest troligt kommer att ske. Homeland Security analyserar Twitter för att hitta ord 

som ”bomb” för att förutspå till exempel terrorattacker (Joh, 2014). 
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Den svenska polisen är hårt belastad och tvingas prioritera grövre brott som till exempel 

gängskjutningar. Detta gör Sverige till ett attraktivt land att stjäla i för kriminella nätverk [4]. 

Ett av polisens mål är att öka tryggheten genom att utreda fler brott och stärka det 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, bland annat genom samverkan med andra 

aktörer som exempelvis socialtjänsten, skolor och olika föreningar. Polisen har också som mål 

att förbättra utredningsresultateten, framförallt för mängdbrott som ofta är integritetskränkande. 

Med mängdbrott avses bland annat stölder och misshandel. Dessa brott drabbar många 

människor och inskränker på deras frihet och påverkar deras trygghet. (Polismyndigheten, 

2017). Det sker ungefär 22 000 bostadsinbrott varje år i Sverige [5] och av dessa uppskattas 

30–50 procent begås av internationella brottsnätverk [4]. Bostadsinbrott klassas som 

mängdbrott och problemet med mängdbrott, speciellt bostadsinbrott, är att få av brotten klaras 

upp. Polisen har därför utvecklat ett analysverktyg som markerar potentiellt länkade 

bostadsinbrott [5]. Polisen har även inlett en satsning att samla in data genom 

kameraövervakning. Denna satsning är en direkt följd av bland annat de många bilbränder, de 

uppmärksammade sexuella övergreppen vid festivaler, de stora antalet mord och mordförsök 

samt attacker mot blåljuspersonal som gjort det uppenbart att detta område behöver utvecklas 

[6]. Lag och ordning är även en prioriterad fråga inför det kommande riksdagsvalet då 

förtroende för polisen är lågt. Rikspolischefen kräver mer resurser för att utbilda fler poliser 

samtidigt som polisflykten fortsätter och polishögskolorna har svårt att fylla platserna som finns 

[10]. 

 

Som tidigare nämnt har studier om användning av dataanalyser inom polisiär verksamhet främst 

fokuserat på USA men även Kanada. Studien har inte identifierat någon tidigare forskning kring 

dataanalyser inom den svenska polisen. Tidigare studier (Moses & Chan, 2014; Joh, 2014; 

Fitterer, Nelson och Nathoo, 2014) kring användning av dataanalyser inom polisen har 

dessutom endast fokuserat på hur dataanalyser har bidragit med nytta inom den polisiära 

verksamheten. Denna studie kommer att beskriva hur den svenska polisens användning av 

dataanalyser bidrar med nytta till polisen men även till andra aktörer som polisen samverkar 

med. Frågeställningen som studien kommer att utgå ifrån lyder som följande: Vilka nyttor 

bidrar dataanalyser med för att minska brottsligheten i Sverige? 

 

Syftet med studien är att komplettera befintlig litteratur med hur användning av dataanalyser 

bidrar med nytta inom den svenska polisen samt för andra aktörer. 
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2 Litteratur 
 

I detta avsnitt presenteras den litteratur som studien utgått ifrån. Först beskrivs Business 

Intelligence och andra närliggande områden inom dataanalyser som exempelvis big data. 

Dessa begrepp beskrivs för att ge läsaren en bättre förståelse om problemområde och mängden 

data som genereras och finns tillgänglig. Därefter presenteras praktiska exempel på hur 

dataanalyser tidigare har använts inom polisiär verksamhet. Sedan presenteras nyttor som 

analysverktyg kan bidra med samt problematik kring värde i offentlig verksamhet. 

Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av bland annat de generella nyttor inom BI som 

identifierats i litteraturstudien. 

 

2.1 Business Intelligence 
BI konceptet förklaras på flera olika sätt i litteraturen. Negash (2004) beskriver BI som ett 

system som kombinerar datainsamling, datalagring och kunskapshantering med ett 

analysverktyg. Detta för att kunna presentera komplex och konkurrenskraftig information till 

beslutsfattare och planerare (Negash, 2004). BI kan även definieras som ”the process of turning 

data into information and then into knowledge” (Golfarelli, Rizzi & Cella, 2004, s. 1). 

 

BI är ett naturligt resultat av ett flertal tidigare system, som till exempel data warehouse, som 

varit utformade för att stödja beslutsfattande. Det är främst utvecklingen av hård- och mjukvara 

som gjort det möjligt för BI att hämta information från flera olika datakällor (Negash, 2004). 

BI system behöver klara av att analysera både strukturerade- och semi-strukturerade data. Semi-

strukturerade data är data som saknar relationer eller som inte helt och hållet går att strukturera 

i tabeller, som strukturerade data däremot kan. Semi-strukturerade data har ändå någon form av 

struktur. Till exempel kan e-mail, som klassas som semi-strukturerade, delas upp i olika mappar 

(Negash, 2004). 

 

BI som begrepp blev en populär term under 1990-talet och senare under 2000-talet 

introducerades business analytics som begrepp för att beskriva den analytiska komponenten i 

BI. På senare tid har big data och big data analytics börjat användas för att beskriva de enorma 

mängder data som finns tillgängliga i dagens samhälle. Dessa datamängder blir även allt mer 

ostrukturerade och kommer från en mängd olika datakällor som till exempel sensorer och 

sociala medier. Denna utveckling har gjort att det krävs avancerade tekniker för att lagra, 

analysera och visualisera datan eftersom tidigare analysverktyg inte klarar av att hantera dessa 

datamängder (Chen, Chiang & Storey, 2012). 

2.1.1 Big datas karaktärsdrag 

En stor del av litteraturen kring big data har fokuserat kring vad big data är och vad det innebär 

att operera i en big data miljö (Desouza & Jacob, 2014). Trots detta är big data svårt att definiera 

och det finns ingen tydlig definition vad begreppet innebär. Men den gemensamma 

beskrivningen av big data är med hjälp av tre karaktärsdrag: volym, hastighet och variation 

(Desouza & Jacob, 2014; Yaqoob, Hashem, Gani, Mokhtar, Ahmed, Anuar & Vasilakos, 2016). 

 

• Volym beskriver den stora mängd data som idag finns tillgänglig. Traditionella 

databashanteringssystem klarar inte att lagra, hantera och analysera den stora 

mängd data som finns i databaser. Däremot förflyttar sig definitionen för volym 

hela tiden. Det som var svårt att lagra, hantera och analysera för bara några år 

sedan, får idag plats på ett USB-minne och kan analyseras av en simpel laptop 

(Desouza & Jacob, 2014).  
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• Hastighet refererar till hur fort data genereras och lagras. Liksom volym finns det 

inget mått på när hastigheten når big data status (Desouza & Jacob, 2014). Under 

år 2017 skickades per minut 456,000 ”tweets” på Twitter, 46,740 foton laddades 

upp på Instagram och 3,607,080 sökningar gjordes på Google [11]. 
 

• Variation beskriver hur data kommer i en mängd olika format som text, bild, ljud 

och videoformat. Data är dessutom lagrad på ett strukturerat, semi-strukturerat 

eller ostrukturerat sätt. Ostrukturerade data har ingen identifierbar struktur och 

innefattar till exempel foton, textmeddelanden, filmer och ljudfiler (Desouza & 

Jacob, 2014). 
  

Ytterligare karaktärsdrag finns beskrivet men skiljer sig lite. Teknikföretagen IBM och 

Microsoft har adderat ett fjärde karaktärsdrag som beskriver trovärdigheten i data. McKinsey 

& Company definierar i sin tur värde som ett fjärde karaktärsdrag för att beskriva det värde som 

finns dolt i data (Yaqoob et al., 2016). Desouza och Jacob (2014) beskriver komplexitet som 

ett fjärde karaktärsdrag hos big data. Med komplexitet syftar Desouza och Jacob (2014) till 

vilken grad databaser är sammankopplade och hur databaserna innehåller olika typer av 

strukturerade data. 

2.1.2 Analystekniker 

OLAP 

On-line Analytical Processing (OLAP) innebär att stora mängder data och information kan 

delas upp i mindre delar i syfte för att ge en summerad bild av datan och för att lättare kunna 

analyseras (Ranjan, 2009). Bălăceanu (2007) beskriver OLAP som en flerdimensionell 

modelleringsteknik som använder fakta och dimensioner och som kan appliceras på både 

relationella och flerdimensionella databaser. OLAP har haft stor framgång i miljöer där BI 

använts vid ”vad händer om”-analyser, finansiella simuleringar, budgetering och vid 

målinställning (Bălăceanu, 2007). 

 

Data Mining 

Bălăceanu (2007) beskriver data mining som processen att upptäcka tidigare okända, men 

användbara, mönster i strukturerade data. OLAP, där användaren kan sortera och filtrera fram 

data, är en form av mänsklig visuell data mining. Men det mänskliga ögat kan endast se ett 

begränsat antal dimensioner på samma gång och kan därmed inte upptäcka mer komplexa 

mönster. Det är även tidskrävande att upptäcka dessa mönster manuellt av en människa. Data 

mining kan därför med hjälp av algoritmer upptäcka komplexa trender och mönster i data 

(Bălăceanu, 2007). Dessa komplexa trender och mönster som upptäcks används vanligtvis vid 

beslutsfattande (Hearst, 1999). 

 

Text mining 

Principen bakom text mining (TM), även kallad text data mining (TDM), är den samma som 

principen bakom data mining. I TM upptäcks tidigare okända mönster och trender i texter i 

stället för i strukturerade data (Hearst, 1999). TM kan ses som en form av utforskande 

dataanalys som leder till upptäckten av tidigare okänd information. TM kan också användas för 

att besvara frågor som det för tillfället inte finns tillräckligt med information för att besvara 

(Hearst, 1999). 

 

Geographic Information Systems 

Negash (2004) beskriver Geographic Information Systems (GIS) som en mjukvara som 
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sammanlänkar en databas med en elektronisk karta i syfte att kunna analysera geografiska 

platsdata. Negash (2004) hävdar att GIS är ett verktyg som gör det enklare att utnyttja och 

presentera data i ett lättförståeligt format. Förutom att samla, lagra och hämta platsdata kan det 

användas för att identifiera platser som möter specifika kriterier, utforska relationer mellan 

olika data och för att utvärdera alternativ för att underlätta beslutsprocessen (Negash, 2004). 

 

2.2 Användning av dataanalyser inom polisen 
”In a crime analytics bureau, a police officer logs in to see what alerts have been posted by 

social media software designed to spot potential threats within the billions of daily online 

tweets, pins, likes, and posts. On the street, a police officer uses his body-worn camera to 

scan a crowd; the feed is sent in real time back to the department where facial recognition 

and movement analysis software alerts the patrol officer as to whether furtive movements or 

people on watch lists have been identified. Police follow up on these alerts to identify people 

who should be immediately investigated. Other people are dismissed as not posing an 

immediate threat but are logged on watch lists for future reference. No police department has 

all of this technological ability today, but some will one day soon.” (Joh, 2016, s. 15) 

 

Analys av data, främst big data, har blivit allt mer populärt inom kriminologi (Moses & Chan, 

2014). Chan och Bennett Moses (2016) beskriver att det finns två huvudområden som big data 

främst använts inom när det kommer till kriminologi. Först och främst hävdar de att användning 

av data som genereras via sociala medier blir allt vanligare inom forskning om kriminologi. De 

beskriver data från sociala medier som ”naturligt förekommande” eller användargenererad och 

sådana data kan ge användbar information och insikter. Det andra området som Chan och 

Bennett Moses (2016) beskriver är att det även blir allt vanligare att använda algoritmer och 

analysverktyg för att styra bland annat polisiära verksamheter. Även om den senare trenden inte 

nödvändigtvis innefattar big data så är det en utveckling som är kopplad till tillgången på big 

data (Chan & Bennett Moses, 2016). Moses och Chan (2014) hävdar att analys av data kan 

besvara frågor som till exempel var polisen bör placera sina resurser. Författarna hävdar även 

att tack vare stora mängder data och med hjälp av rätt analysteknik kommer svaret på 

traditionellt svåra frågor att bli enkelt. Dock kan analyser endast identifiera mönster, men dessa 

mönster kan sedan vägleda beslutsfattare. Identifiering av ”hotspots” eller ”hot lists” på 

potentiella kriminella kan ändra polisens strategier. I dessa fall används information och 

sannolikheter vid beslutsfattande som sedan leder till en verklig handling (Moses & Chan, 

2014). 

 

Joh (2014) påstår att big data kan bli lika revolutionerande som komradion eller patrullbilen. 

Genom att analysera data har polisen i Seattle kunnat se att under en 14 års period har mer än 

50 % av brotten skett på 4,5 % av stadens gator. Joh (2014) beskriver dessutom hur polisen i 

Santa Cruz använder sig av ett analysverktyg som räknar ut de platser som är mest troliga att 

bli utsatta för inbrott. Detta genom att analysera data med hjälp av en algoritm som tar hänsyn 

till bland annat plats, tid och typ av brott. Polisen i Santa Cruz kunde då se vilka områden som 

analysverktyget räknat fram och bevaka de ställen extra noga. Projektet ledde till en 

anmärkningsvärd minskning av inbrott (Joh, 2014). Ett annat sätt att förebygga brott är att 

analysera sociala medier för att identifiera potentiella gärningsmän utifrån hur individen beter 

sig inom ett socialt nätverk online (Joh, 2014). 

 

Fitterer, Nelson och Nathoo (2014) beskriver hur dataanalyser med hjälp av GIS kan förutse 

var och när ett inbrott troligast kommer att ske. Inbrott är ett av de mest “mönstrade” och 

förutsägbara brottet och med hjälp av att analysera data kan områden som löper hög risk att 

utsättas för inbrott presenteras för polisen. Fitterer, Nelson och Nathoo (2014) har med hjälp av 
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data ifrån polisen i Vancouver skapat ett demografiskt rutnät över Vancouver som sedan har 

integrerats med data som exempelvis befolkningstäthet, vägar, gatubelysning och graffiti-

mängd. Alla fastigheter har delats upp i bostäder och kommersiella fastigheter för att sedan tas 

med i beräkningen. Genom att sedan analysera inbrottsstatistik och integrera datan med det 

demografiska rutnätverket och GIS, visade analyserna att sannolikheten att ett bostadsinbrott 

skulle ske igen var som störst timmar efter ett tidigare inbrott och inom en radie på 850 meter 

(Fitterer, Nelson och Nathoo, 2014). 

 

Polisen i Los Angeles har skapat ett analysverktyg som gör det möjligt för 

kriminalitetsanalytiker, poliser och kriminalpoliser att söka information på ett ställe. Detta 

analysverktyg är integrerat med flera olika datakällor som bland annat brottshändelser, 

arresteringar, förhör, larmsamtal, registreringsskyltskameror och tips från samhället. Tack vare 

att alla dessa datakällor integreras med ett analysverktyg kan poliser söka efter misstänkta 

personer, fordon och vart de befinner sig snabbt och enkelt (Uchida, Swatt, Gamero, Lopez, 

Salazar, King, Maxey, Ong, Wagner & White, 2012). Vidare argumenterar författarna för att 

analysera och identifiera platser som är speciellt utsatta för brott. Då kan polisen fokusera på 

själva platsen och inte bara på brottspersonerna (Utchida et al., 2012). 

 

2.3 Nyttor med analysverktyg 
Organisationer investerar ofta i IT-system med förhoppning att det ska öka företagets 

prestationer (Ward, Taylor och Bond, 1996). Genom ett BI-system ska organisationen erhålla 

information av hög kvalitet och stödja beslutfattare att styra verksamheten mot organisationens 

mål (Popovič, Turk & Jaklič, 2010). Hočevar och Jaklič (2010) hävdar att organisationer bör 

sträva efter att kunna omvandla stora mängder data till nödvändig information på kortast 

möjliga tid. För att möjliggöra detta kan organisationer använda BI-system. När data snabbt 

omvandlas till bra information kan chefer på ett effektivt sätt upptäcka trender, analysera 

orsaken sedan fatta beslut (Hočevar och Jaklič, 2010). 
 

Lycett (2013) argumenterar för att det är viktigt att skapa något värdefullt av data som samlats 

in. Top-presterande organisationer baserar sina beslut på rigorösa dataanalyser och utför 

dubbelt så många fler analyser än sämre presterande organisationer. Top-presterande 

organisationer använder dessutom i allt större utsträckning dataanalyser för att kunna skapa 

bättre framtida strategier och dagliga beslut (Lycett, 2013). 

 

Money, Tromp och Wegner (1988) argumenterar att det traditionella synsättet att se på nyttor 

med beslutsstödsystem, genom nyttan i förhållande till kostnaden, är otillräckligt. Det 

traditionella synsättet förbiser de immateriella nyttorna. Money, Tromp och Wegner (1988) 

hävdar att nyttor med beslutsstödssystem kan ha påverkan på tre nivåer i en verksamhet: 

operativ nivå, ledning/organisatorisk nivå och personlig nivå (se tabell 1). Money, Tromp och 

Wegner (1988) har fokuserat på nyttor i form av värde istället för kostnader. Pang, Lee och 

Delone (2014) samt Davis och West (2009) hävdar att offentliga verksamheter inte drivs av 

pengar. Denna studie har inte fokuserat på nyttor i form av kostnadsbesparingar. Därför 

kommer Money, Tromp och Wegners (1988) ramverk att användas i denna studie. 

 

Operativ  -Arbetstid och arbetskraftsbesparingar 

-Bättre utnyttjande av data 

Ledning/Organisatoriska -Förbättrad kommunikation 

-Förbättrad planering och kontroll 

-Förbättrat utnyttjande av ledningens tid 

Personliga (Individnivå) -Djupare och bredare utforskning av 
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alternativ 

-Förbättrad möjlighet att fatta beslut 

-Tydligare uppskattning/förståelse av 

problem 

Tabell 1. Nyttor med analysverktyg (Money, Tromp & Wegner, 1988). 

 

Watson (2009) beskriver att BI har potential att generera nytta på flera sätt, både lokalt och 

globalt. Watson (2009) listar en rad olika fördelar, allt ifrån lokala nyttor som till exempel 

tidsbesparingar samt mer och bättre information. Exempel på mer globala nyttor är att BI kan 

leda till bättre beslut och även stödja en organisation att uppnå sina strategiska mål. Watson 

(2009) hävdar att nyttorna med BI, exempelvis bättre information och beslutsfattande, är svåra 

att utvärdera med tanke på deras ”mjuka” karaktär. Figur 1 som presenteras nedan är en 

modifiering av Watsons (2009) figur. De ändringar som gjorts är att en fördel kopplat till 

kostnadsbesparingar har utelämnats eftersom att denna studie inte behandlar kostnader. Med 

tanke på att Money, Tromp och Wegners (1988) är publicerad för 30 år sedan har Watson (2009) 

använts för att bekräfta att nyttorna fortfarande är aktuella. 

 

 
Figur 1. Nyttor med analysverktyg. Modifierad version av Watson (2009). 

 

2.4 Värdeproblematik i offentlig verksamhet 
Offentligt värde beskrivs som betydligt mer mångsidigt än privat värde (Pang, Lee & Delone, 

2014). Med privat värde menas huvudsakligen och vanligtvis monetär vinst. Offentligt värde 

innefattar inte bara konkreta värde som exempelvis utbildning och allmän välfärd utan det 

innefattar även tillit till myndigheter och regering, rättvisa samt nationell stolthet (Pang, Lee & 

Delone, 2014). Davis och West (2009) hävdar att det offentliga intresset inte kan sammanfattas 

i ekonomiska mätvärden likt det privata intresset, vilket knyter an till nyttorna i 2.2. 

 

Offentliga verksamheter behöver även tillgodose fler aktörers intresse än företag såsom 

medborgare, skattebetalare, lokala företag, politiker och media. Alla dessa aktörer har även 

olika intressen och krav som skapar ännu en utmaning för offentliga verksamheter (Pang, Lee 

& Delone, 2014). De värden som offentliga verksamheter vill uppnå är ofta i konflikt med 



Dataanalyser i polisiär verksamhet 

 

8 
 

varandra vilket innebär att uppnås ett värde blir det på bekostnad av något annat. Detta kallas 

för värdebaserade konflikter (Nabatchi, 2011). Exempelvis kan ansträngningar att främja lika 

möjligheter strida mot värden som effektivitet, jämställdhet och mångfald. Brottsförebyggande 

politik kan strida mot värden som frihet och trygghet. Säkerhetspolitik kan skapa konflikter 

med värderingar kring informationsdelning, sekretess, integritet och rättigheter (Nabatchi, 

2011). 

 

Justitiedepartementet, som är en offentlig myndighet, är en del av regeringskansliet och 

ansvarar bland annat för rättsväsendet och grundlagarna i Sverige (Justitiedepartementet, 2017). 

Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Målet för 

rättsväsendet är den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet. Rättssäkerhet innebär att 

rättskipning och annan myndighetsutövning ska vara förutsebar och enhetlig samt bedrivas med 

hög kvalitet. Med rättstrygghet avses att enskilda personer, både fysiska och juridiska, ska vara 

skyddade mot brottsliga angrepp på liv, hälsa, frihet, integritet och egendom 

(Justitiedepartementet, 2017).  

 

Polismyndigheten är en del av rättsväsendet. För att minska brottsligheten och öka tryggheten 

har Polismyndigheten formulerat strategiska initiativ. Ett av dessa strategiska initiativ är att öka 

tryggheten i lokalsamhället. För att öka tryggheten har polisen som mål att utreda fler brott och 

stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, bland annat genom samverkan 

med andra aktörer (Polismyndigheten, 2017). Polisen har också som mål att förbättra 

utredningsresultateten, framförallt för mängdbrott som ofta är integritetskränkande. Polisen ska 

även fortsätta satsningarna i utsatta områden, det vill säga de områden som är särskilt utsatta 

för grov brottslighet. I dessa områden är otryggheten ofta högre och tilliten till polisen lägre 

(Polismyndigheten, 2017). Det enda mål gällande ekonomi som presenteras i 

Polismyndighetens verksamhetsplan är en effektivare resursanvändning i form av exempelvis 

lägre kostnader för övertid, inköp och mer digitaliserade arbetsflöden. För att skapa dessa 

kostnadsminskningar krävs investeringar i till exempel e-tjänster (Polismyndigheten, 2017). 

 

Något som blivit allt vanligare inom polisiära verksamheter är kroppsburna kameror. Syftet 

med dessa är göra polisen mer ansvariga för samhället, skydda enskilda poliser mot falska 

anklagelser samt att skapa ett bättre samspel mellan polis och medborgare (Eneman, Ljungberg, 

Rolandsson & Stenmark, 2018). Kroppsburna kameror beskrivs som ett sätt att stärka juridiska 

metoder och öka allmänhetens tillit till polisen. Däremot finns det en risk att denna typ av 

övervakning kränker medborgarnas integritet och rättigheter (Lee, Wang, Cliff & Rao, 2016). 

Joh (2016) argumenterar för att användandet av kroppskameror inom polisen behöver regleras 

och att förordningen bör fokusera både på den faktiska användningen av kamerorna och 

kontrollen av datan. Till exempel under vilka omständigheter data får samlas in, hur den ska 

analyseras samt hur den lagras och vem som ska ha tillgång till datan (Joh, 2016). Vad personer 

gör offentligt kan ses av alla och därför kan dessa aktiviteter inte hävdas vara privata (Joh, 

2014). Men när risken finns att övervakas av polisen som en följd av massövervakning så 

argumenterar Joh (2014) att det kommer ställas krav på de lagar som skyddar den personliga 

integriteten. 

 

2.5 Sammanfattning av litteraturstudie 
Litteraturen om BI och användning av dataanalyser inom polisen beskriver problemområdet 

och har legat till grund för intervjuguiden. BI är ett begrepp som blev populärt under 1990-talet 

men på senare år har begreppet big data växt fram (Chen, Chiang & Storey, 2012). Principen 

bakom dessa begrepp är att utvinna information från data som sedan blir till kunskap (Negash, 

2004; Golfarelli, Rizzi & Cella, 2004). Litteraturstudien beskriver hur användning av 
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dataanalyser har och kan skapa nytta inom polisiär verksamhet. Exempelvis kan polisen i Santa 

Cruz, med hjälp av dataanalyser, se var inbrott mest troligen kommer att ske. Detta har lett till 

en minskning av antal inbrott (Joh, 2014). 

 

Litteraturstudien presenterar också generella nyttor med BI och problematik kring 

värdeskapande i offentliga verksamheter. Dessa två områden har använts för att tolka förstå 

resultatet. Watson (2009) rangordnar potentiella nyttor beroende på om nyttan sker på lokal 

eller global nivå. Money, Tromp och Wegner (1988) kategoriserar däremot nyttorna i nivåerna 

operativa, ledning/organisatoriska samt personliga nyttor. Nyttorna som Watson (2009) och 

Money, Tromp och Wegner (1988) presenterar är liknande förutom att de använder sig av olika 

begrepp. Money, Tromp och Wegner (1988) grundar sig i området Decision Support Systems. 

Watson (2009) grundar sig i området Business Intelligence. Dessa två har i denna studie 

kombinerats för att användas som en analytisk lins vid analys av resultatet. 

 

Nedan presenteras de nyttor och nivåer som nyttorna uppstår på som kommer att användas vid 

analys av resultatet (se tabell 2). Dessa nyttor och nivåer är baserade på Watson (2009) samt 

Money, Tromp och Wegner (1988). Nyttan ”tidsbesparing för användare” som Watson (2009) 

presenterar tolkas i denna studie som samma nytta som ”arbetstid och arbetskraftsbesparing” 

som Money, Tromp och Wegner (1988) presenterar och därför kommer dessa nyttor slås 

samman. Nyttan ”mer och bättre information” som Watson (2009) presenterar skulle kunna 

uppstå på alla nivåer men med tanke på att Watson (2009) presenterar nyttan som en ”lokal” 

nytta har nyttan placerats på den operativa nivån. Nyttan ”bättre beslut” som Watson (2009) 

presenterar har placerats på både operativ och ledning/organisatorisk nivå eftersom beslut fattas 

på båda dessa nivåer i en organisation. Nyttorna ”förbättrade verksamhetsprocesser” och ”stöd 

för att uppnå strategiska mål” som Watson (2009) presenterar kommer i denna studie tolkas 

som ledning/organisatoriska nyttor baserat på Watsons (2009) beskrivning av nyttorna. 

 

 

Nivå Nytta 
Operativ -Arbetstid och arbetskraftsbesparing (Money, Tromp & Wegner, 

1988; Watson, 2009). 

-Mer och bättre information (Watson, 2009). 

-Bättre utnyttjande av data (Money, Tromp & Wegner, 1988). 

-Bättre beslut (Watson, 2009). 

Ledning/organisatorisk -Förbättrad kommunikation (Money, Tromp & Wegner, 1988). 

-Förbättrad planering och kontroll (Money, Tromp & Wegner, 

1988). 

-Bättre utnyttjande av ledningens tid (Money, Tromp & Wegner, 

1988). 

-Bättre beslut (Watson, 2009). 

-Förbättrade verksamhetsprocesser (Watson, 2009). 

-Stöd för att uppnå strategiska mål (Watson, 2009). 

Personlig (Individnivå) -Djupare och bredare utforskning av alternativ (Money, Tromp & 

Wegner, 1988). 

-Förbättrad möjlighet att fatta beslut (Money, Tromp & Wegner, 

1988). 

-Tydligare uppskattning/förståelse av problem (Money, Tromp & 

Wegner, 1988). 

Tabell 2. Nyttor med BI indelade i nivåerna operativa, ledning/organisatoriska och personliga. 
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3 Metod 
 

Detta avsnitt presenterar studiens tillvägagångssätt. De områden som behandlas är vald 

forskningsansats, litteraturstudiens genomförande, hur datainsamling har genomförts samt 

vilka urval som gjort, vilken analysmetod som använts samt etiska överväganden som gjorts. 

Avslutningsvis diskuteras den valda metoden kritiskt. 

 

3.1 Forskningsansats 
Syftet med studien är att beskriva vilka nyttor som Polismyndigheten i Sverige erhåller vid 

användning av dataanalyser. För att kunna undersöka och besvara studiens frågeställning valdes 

en kvalitativ forskningsansats. En kvalitativ forskningsansats är tolkande och syftar till att skapa 

en djupare förståelse över det problem som studeras (Denscombe, 2016; Myers, 2013) vilket i 

denna studie knyter an till nyttor vid användning av dataanalyser. 

 

Denscombe (2016) hävdar att en kvalitativ forskningsansats förknippas med intervjuer. Genom 

att intervjua personer med erfarenhet om hur dataanalyser används inom polisen har vi fått 

förståelse och kunskap om problemområdet. 

 

3.2 Litteraturstudie 
En litteraturstudie har genomförts för att skapa en förståelse för användning av dataanalyser 

samt för att kunna formulera intervjufrågor och besvara frågeställningen. Litteraturstudien har 

genomförts med sökningar i artikeldatabaserna Google Scholar och ABI/Inform. Sökning efter 

artiklar har främst gjorts i journaler som ingår i Basket of 8 men andra journal har också använts. 

De sökord som har använts är ”big data”, ”value creation”, ”public sector”, ”police”, ”business 

intelligence” och ”benefits”. Artiklarna studerades genom att först läsa introduktionen och om 

den verkade relevant lästes hela artikeln. Sedan diskuterades artiklarna för att hjälpa varandra 

förstå och säkerställa att vi hade en gemensam bild av artikelns innehåll. I de artiklar som 

innehållit forskning om användning av dataanalyser har även referenslistorna studerats för att 

hitta ytterligare forskning inom området. Till exempel om en författare refererade till hur 

dataanalyser har använts inom en polisiär verksamhet letade vi upp referensen och läste den 

artikelns introduktion. Om även introduktionen var intressant lästes hela artikeln och den 

diskuterades sedan likt de andra artiklarna som vi beskrivit ovan. 
 

3.3 Datainsamling 
Data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer valdes 

för att ge respondenterna möjlighet att tänka fritt och beskriva hur de använder data och 

information i sitt arbete. Semistrukturerade intervjuer gav även oss möjlighet att ställa 

följdfrågor. Följdfrågorna gjorde att intressanta svar kunde följas upp direkt under intervjun. 

Semistrukturerade intervjuer innebär öppna frågor som bidrar till att respondenterna kan vara 

mer utvecklande och öppna i sina svar (Denscombe, 2016). 

 

Totalt genomfördes sex intervjuer med sex olika personer inom Polismyndigheten i Sverige (se 

tabell 3). I samråd med respondenterna spelades fem av dessa intervjuer in. Bryman (2011) 

hävdar att intervjuerna ofta spelas in i syfte för att både veta vad respondenten sagt och även 

hur de sagt det. Med hjälp av inspelningen kan respondenten också citeras vilket ofta väger 

tyngre än en återberättelse (Myers, 2013). En inspelning underlättar även dokumentering och 

ingenting som sagts riskerar att försvinna (Denscombe, 2016). Intervjun med Carl fick inte 

spelas in däremot dokumenterades den med hjälp av anteckningar. Under intervjun med Carl 

fokuserade en av oss på att ställa frågor och den andra fokuserade på att föra anteckningar. Efter 
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intervjuerna har även följdfrågor ställts via mail för att bekräfta eller fördjupa oss i deras svar. 

 

Under två av intervjuerna har respondenterna demonstrerat de analysverktyg som de använder. 

Ett av dessa analysverktyg heter SAMS och används för att hitta mönster och samband i 

potentiellt länkade bostadsinbrott. Demonstrationen av SAMS skedde genom att vi fick se två 

filmer. Den ena filmen beskrev varför SAMS utvecklades och den andra filmen beskrev hur det 

användes. Det andra analysverktyget som demonstrerades var Qlikview. Under denna 

demonstration visade respondenten direkt i verktyget hur hon använde det. Under en annan 

intervju visade respondenten skärmdumpar som visualiserade resultatet av analysen. En av 

dessa skärmdumpar fick även användas i studien. En annan respondent skickade två 

skärmdumpar efter intervjun som också fick användas i studien. 

3.3.1 Urval 

För att kunna besvara studiens frågeställning valdes intervjupersoner ut baserat på ett antal 

kriterier. Jacobsen (2002) beskriver att hitta rätt intervjupersoner vid en kvalitativ studie är 

tidskrävande. Därför rekommenderas att formulera kriterier vid val av intervjupersoner för att 

säkerställa relevant data (Jacobsen, 2002). Ett kriterium var att intervjupersonerna skulle vara 

verksamma inom Polismyndigheten och använda sig av dataanalyser eller information som 

kommer från dataanalyser i sitt arbete. Ytterligare ett kriterium var att intervjupersonerna skulle 

vara insatta i området och ha minst fem års erfarenhet. Ett annat kriterium har varit att 

intervjupersonerna ska representera olika avdelningar. Detta för att kunna identifiera nyttor på 

olika nivåer. I tabellen nedan presenteras de respondenter som deltagit i studien (se tabell 3). 

Denna studie har tagit hänsyn till respondenterna och gett dem fiktiva namn. 

 

Respondent Avdelning Befattning/Beskrivning Intervjutid 

Adam Utvecklingscentrum 

vid Nationella 

Operativa 

Avdelningen 

Verksamhetsexpert: Arbetar med att 

utveckla polisens verktyg och metoder. 

Kunskap om utvecklingen och 

användningen av analysverktyget 

SAMS. 

90 min 

Bianca Ledningsgruppen vid 

lokalpolisområde 

Kommunpolis: ansvarig för den 

brottsförebyggande verksamheten i 

lokalpolisområde. Använder Qlikview. 

70 min 

Carl Underrättelseenheten Kommissarie/Chef: analyserar data för 

att skapa underrättelsebaserade 

beslutsunderlag för andra avdelningar 

inom Polismyndigheten. 

80 min 

David Brottssamordningen Analytiker: arbetar med att analysera 

brott i syfte att hitta brottsserier. 

45 min 

Erika Utvecklingscentrum 

vid Nationella 

Operativa 

Avdelningen 

Utvecklingsansvarig för organiserad 

brottslighet: Arbetar med att utveckla 

polisens verktyg och metoder mot 

organiserad brottslighet. 

60 min 

Filippa Utredningssektionen 

Grova brott 

Analytiker: analyserar data i syfte att 

hitta bevis. 

45 min 

 Tabell 3. Respondenter. 
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3.4 Analysmetod 
För att reducera det insamlade materialet användes en tematisk analys. Braun och Clarke (2006) 

beskriver att tematisk analys är en kodningsmetod där mönster och teman i data identifieras och 

analyseras. Temana i en tematisk analys ska underlätta för forskaren att besvara 

frågeställningen (Braun & Clarke, 2006). I denna studie handlar det om att underlätta arbetet 

med att beskriva hur nyttor uppstår vid användning av dataanalyser inom polisen. Braun och 

Clarke (2006) har skapat en steg för steg guide till en tematisk analys som denna studie har 

utgått ifrån. Nedan presenteras de sex steg som genomgåtts för att analysera det empiriska 

materialet och presentera resultatet: 

 

• Bekanta sig med insamlade data. Genom att transkribera intervjumaterialet kan 

forskaren bekanta sig med den insamlade datan (Braun & Clarke, 2006). I denna studie 

inleddes analysen med att det empiriska materialet transkriberades. För att bekanta oss 

med materialet lästes det igenom flera gånger. 

 

• Generera inledande koder. Generera koder innebär att analysera data för att ta fram 

begrepp som påvisar mönster och sammankopplingar och även för att göra stora 

mängder data mer hanterbar (Braun & Clarke, 2006; Myers, 2013). De inledande 

koderna som identifierades i denna studie var till exempel lägesbilder, mönster och 

samband i brott samt beslutsunderlag. 

 

• Söka efter teman. Detta innebär att forskaren identifierar mer övergripande teman 

utifrån de identifierade koderna. Temana ska underlätta vidare analys (Braun & Clarke, 

2006). De identifierade temana i resultatet har uppkommit efter tolkning av 

respondenternas svar. Efter att ha gått igenom transkriberingarna ytterligare en gång 

mynnade de inledande koderna ut i tre mer övergripande teman som var lösa brott, 

förebygga brott samt informationshämtning. 

 

• Granska teman. I detta steg granskas temana för att ytterligare reducera materialet och 

bevara de mest relevanta temana (Braun & Clarke, 2006). Med tanke på studiens 

frågeställning ansågs temana lösa brott och förebygga brott mest relevanta. 

 

• Definiera och namnge teman. I detta steg namnges temana och analyseras ytterligare 

för att definiera vad som är grunden i temana (Braun & Clarke, 2006). I studien lästes 

transkriberingarna igenom ytterligare en gång för att säkerställa att all information om 

dessa teman hade fångats upp. I detta steg upptäcktes till exempel att innehållet i det 

tidigare temat ”informationshämtning” kunde placeras in under temana lösa brott och 

förebygga brott. 

 

• Producera empiri. Sista steget är att renskriva det transkriberade materialet och 

presentera det i resultatet (Braun & Clarke, 2006). Slutligen producerades det insamlade 

materialet i resultatavsnittet. 

 

Nästa steg i analysen var att med hjälp av den analytiska linsen (tabell 2) identifiera nyttor som 

polisen erhållit vid användning av analysverktyg. Ett exempel på en beskrivning av 

respondenten som tolkats som en nytta var ”Nu då när man kan visa det visuellt på ett annat 

sätt då är det ju mycket lättare för tingsrätten att förstå vad det är man vill visa.” Denna 

beskrivning har tolkats som att nyttan är ”bättre kommunikation”. Ett annat exempel är att 

respondenterna beskrivit att polisen kunnat dela information till andra aktörer såsom 

myndigheter och Svenska stöldskyddsföreningen tack vare analysverktyget. Denna beskrivning 
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har tolkats som ”bättre utnyttjande av data”. En utsaga från en respondent som tolkats som 

nyttan ”bättre beslut” är att polisen, med hjälp av analysverktyg, kan besluta om vilka personer 

en utredning bör fokusera på. Nyttorna som identifierades i analysen delades in i nivåerna 

operativa nyttor, ledning/organisatoriska nyttor samt personliga nyttor. Dessa nyttonivåer hade 

tidigare identifierats i litteraturstudien. I analysen identifierades nyttor på alla tre nivåer samt 

nyttor både för att lösa brott och förebygga brott. 

 

3.5 Etiska överväganden 
Med tanke på att datainsamlingen i denna studie skett genom intervjuer har studien förhållit sig 

till olika etiska riktlinjer. Detta för att skydda respondenterna som medverkat i studien. De 

etiska överväganden som vi har utgått ifrån är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har informerat 

intervjudeltagarna om deras uppgift i studien och vilka villkor som gäller för deras deltagande. 

Det har tydliggjorts för alla respondenter om syftet med studien och varför just de blivit 

tillfrågade. Respondenterna har informerats om att deras deltagande är frivilligt och att de har 

rätt att avbryta sin medverkan. Vi har inhämtat respondenternas samtycke genom att beskriva 

vad intervjuerna kommer beröra samt hur deras svar kommer att användas i studien. 

Respondenterna som medverkat i studien har själva fått bestämma hur länge och på vilka villkor 

de deltar. Alla respondenter har behandlats anonymt och de har själva fått bestämma om 

intervjun får spelas in. Om respondenterna ville avbryta sin medverkan gav detta inga negativa 

följder för dem. Vi har heller inte utsatt deltagarna för påtryckningar eller påverkan vid deras 

val om att delta eller avbryta sin medverkan. 
 

3.6 Metoddiskussion 
Med tanke på att polisen är en stor och komplex organisation har det varit svårt att komma i 

kontakt med relevanta personer inom polisen. Till en början har urvalskriterierna därmed 

behövts hållas grundläggande för att på så sätt få kontakt med en första respondent. Sedan har 

respondenten rekommenderat andra personer att intervjua inom Polismyndigheten. Desto fler 

rekommendationer desto fler urvalskriterier kunde tillämpas. Trots detta har alla respondenter 

bidrag med relevant information om hur polisen använder analysverktyg. Med tanke på att 

studien genomförts inom polisen har en del information om hur data och analysverktyg används 

varit sekretessbelagt. Detta har begränsat detaljnivån i intervjun med Carl från 

underrättelseenheten. Övriga intervjuer har inte påverkats. 

 

En kvalitativ ansats gör det svårt att generalisera resultatet eftersom studien är begränsad till ett 

få antal respondenten (Myers, 2013). Valet av en kvalitativ studie har inneburit att resultatet är 

svårt att generalisera. Syftet med studie har varit att komplettera befintlig litteratur med 

beskrivningar om vilka nyttor samt hur dessa nyttor uppstår vid användning av dataanalyser. 

Eftersom studien har haft för avsikt att skapa en djupare förståelse för användning av 

dataanalyser inom polisiär verksamhet anses en kvalitativ ansats mest lämplig för att kunna 

besvara frågeställningen (Denscombe, 2016; Myers, 2013). 

 

Eftersom att studien även ämnat att beskriva hur användning av dataanalyser kan bidra med 

nytta till andra aktörer kan kritik riktas mot att inga andra aktörer har intervjuats. Informationen 

som polisen har kunnat ge kring hur andra aktörer använder information som polisen delat har 

ansetts vara tillräcklig. Därmed har det inte funnits behov av att intervjua andra aktörer. 
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4 Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet från datainsamlingen. Med tanke på att studien utgått från 

polisens användning av dataanalyser för att minska brottsligheten kommer två område att 

presenteras där de använder dataanalyser. Områdena identifierades med hjälp av en tematisk 

analys och är ”lösa brott” samt ”förebygga brott”. 

 

4.1 Lösa brott 
Adam och David berättar att det finns något som kallas för brottssamordning inom polisen. 

Brottssamordning arbetar med att se om anmälningar hör ihop och om det kan vara samma 

gärningsman. Enligt David är syftet att knyta så många brott som möjligt till samma 

gärningsman för att få ett bättre straff.  

 

”Ett isolerat villainbrott ger kanske bara villkorlig dom medans kan man knyta 

ytterligare ett eller två brott till samma gärningsman så ger det ett betydligt bättre 

utfall.” – David 

 

David berättar att brottssamordningen har två nationella inriktningar som är bostadsinbrott och 

brott mot åldringar. Men eftersom det sker ungefär 20 000 bostadsinbrott varje år så är det svårt 

för en brottssamordnare att se samband i dessa. Adam berättar att det därför fanns behov av ett 

hjälpmedel för att kunna upptäcka dessa samband och se en gemensam nämnare. För att 

underlätta brottssamordnarnas arbete utvecklades ett analysverktyg som heter SAMS 

(Strukturerat Analysverktyg för Mängd- och Seriebrott). SAMS jämför bostadsinbrott och hittar 

eventuella samband mellan brott där det skulle kunna vara samma gärningsman. Om SAMS får 

träff på ett visst antal punkter som till exempel inbrytningssätt, typ av hus eller tekniska spår så 

ger den förslag på potentiellt länkade bostadsinbrott. I SAMS är det också möjligt för 

användaren att söka och filtrera på brottsplatser, datum och tillvägagångssätt med mera. Till 

exempel beskriver Adam att polisen har gripit personer i Uppsala för ett inbrott med ett speciellt 

tillvägagångssätt. Gärningsmännen hade lyft ut hela fönsterpartier med avancerade verktyg. 

Med hjälp av SAMS kan polisen då söka och filtrera bland andra inbrott för att hitta ytterligare 

inbrott som dessa gärningsmän kan ha begått. 

 

”Så man kan väl säga att det är en hjälp på vägen för att veta vilka trådar vi ska 

dra i. Ska vi sitta i fullständigt mörker eller i alla fall ha någonting att börja jobba 

med.” – Adam 

 

Adam berättar att innan polisen använde SAMS fyllde polisen i en skriftlig rapport om inbrottet. 

Vad som bedömdes relevant att rapportera var utifrån polisens subjektiva bedömning. Varje 

polis hade sitt sätt att rapportera ett brott. I SAMS används istället ett formulär där 

informationen om inbrottet är strukturerad. 

 

David använder Qlikview och Excel när han dagligen analyserar alla bostads- och åldringsbrott 

inom hans geografiska område som skett det senaste dygnet för att se om det finns något 

samband mellan dessa. För att identifiera samband över en längre period så använder 

brottssamordnarna främst Qlikview till hjälp. David berättar om ett exempel där hans kollega 

upptäckte att det ofta stals whisky på Systembolaget. Då kunde kollegan med hjälp av Qlikview 

filtrera fram hundra potentiella brott med samma gärningsman. Efter att kollegan studerat dessa 

hundra brott mer ingående kunde femtio av dessa brott knytas till samma gärningsman. Enligt 

David hade detta inte varit möjligt utan Qlikview. 
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”Så istället för att börja leta i en miljon ärenden i Sverige så har han hundra 

ärenden att leta i […] På så sätt lyckades man hitta cirka femtio stölder som var 

begångna av samma gärningsman. Utan det här verktyget till exempel hade det inte 

hänt.” – David 

 

David säger att det finns ingen som kan ha en sådant övergripande perspektiv över stölder i hela 

Sverige. Det krävs ett analysverktyg för att kunna filtrera på olika parametrar. David berättar 

också om en funktion i Qlikview som heter Ärendesamordning. Ärendesamordningen hjälper 

polisen att effektivisera utredningsprocessen. När det finns en skäligen misstänkt gärningsman 

kan de se hur många ärenden personen finns med i, på vilka ställen och vilka handläggare som 

arbetar med ärendena. För att effektivisera utredningsprocessen så får en handläggare ansvar 

för alla ärenden. 

 

David berättar också att han använder ett geografiskt analysverktyg. Eftersom brottens 

geografiska plats endast beskrivs med en gatuadress så är det svårt att se hur brotten förhåller 

sig till varandra geografiskt. Men med hjälp av analysverktyget är det lättare att se hur en 

potentiell gärningsman har förflyttat sig och genomfört inbrott. 

 

Filippa berättar att hon endast arbetar med att lösa grova brott som till exempel mord, försök 

till mord och grovt narkotikabrott. En stor del av Filippas arbete är att analysera data från 

mobiltelefoner i utredningar. Filippa berättar ett exempel hur polisen har löst många brott. När 

en person blivit mördad tömmer polisen all telefontrafik som skett på mordplatsen. Polisen kan 

också ha fått reda på att offret befunnit sig i en annan stad några timmar tidigare. Då tömmer 

polisen all telefontrafik på den platsen också, det kan vara upp emot 100 000 samtal. Sedan 

analyseras all telefontrafik från dessa platser med hjälp av ett analysverktyg för att hitta 

telefonnummer (personer) som befunnit sig på samma platser som offret. Detta hjälper polisen 

att hitta intressanta personer att fokusera på i utredningen. Ligger dessa platser dessutom långt 

ifrån varandra är det högst osannolikt att en person befunnit sig på platsen med bara ett par 

timmars mellanrum utan att veta något om brottet. 

 

Filippa berättar även att vid exempelvis en husrannsakan kan polisen hitta 30 mobiltelefoner. I 

dessa telefoner finns stora mängder information och med hjälp av ett analysverktyg kan Filippa 

få en bild av vilka gemensamma kontakter som dessa telefoner har haft (se figur 2). A och C är 

två telefoner och alla nummer som respektive telefon har ringt. B är de gemensamma nummer 

som A och C har ringt. Analysverktyget hjälper Filippa att i första hand hantera ett stort material 

och hitta intressanta personer i utredningen. Exempelvis om A och C är misstänkta för 

narkotikabrott så kan B vara potentiella köpare eller säljare. Färgerna i figuren har ingen 

särskild betydelse utan respondenten har valt dessa för att lättare urskilja och diskutera viktiga 

nummer. På strecken mellan varje nummer som haft kontakt står även hur många gånger 

telefonerna har haft kontakt. 
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Figur 2. Analys av telefontrafik. 

 

Filippa berättar också att hon använder ett GIS verktyg för att kartlägga var en person har varit. 

Genom att en telefon registrerar vilka telefonmaster den kopplar upp sig mot så kan Filippa 

visualisera hur telefonen har rört sig med hjälp av analysverktyget. Filippa berättar om ett 

exempel när detta analysverktyg har använts för att kartlägga hur misstänkta personer har rört 

sig vid Systembolagsstölder (se figur 3). Figuren visar hur tre mobiltelefoner (personer) följs åt 

mellan fyra olika Systembolag där det förekommit stölder. Figuren visar även vid vilken 

tidpunkt telefonerna befunnit sig vid olika platser.  

 

 
Figur 3. Analysverktyg. Telefonernas rörelsemönster spelas upp som en film. 
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Filippa berättar att analysverktygen hjälper till att visualisera data som bevisföring i tingsrätten. 

I tingsrätten sitter personer utan utbildning och begränsad datorvana. För att dessa personer ska 

kunna förstå beskriver Filippa att visualisering är en viktig del. 

 

”Nu då när man kan visa det visuellt på ett annat sätt då är det ju mycket lättare 

för tingsrätten att förstå vad det är man vill visa.” – Filippa 

 

Filippa säger att generellt sett så sparar hon mycket tid och rättsprocessen går snabbare tack 

vare analysverktygen. Filippa beskriver att en snabbare rättsprocess gynnar alla inblandade, inte 

bara polisen. Till exempel får misstänkta personer som sitter häktade sin dom snabbare. 
 

4.2 Förebygga brott 
Adam berättar att SAMS även har använts i förebyggande syfte. Svenska 

Stöldskyddsföreningen (SSF) kontaktade Polismyndigheten och frågade vilket som var det 

vanligaste tillvägagångssättet idag vid inbrott i villa. Anledning till att SSF kontaktade polisen 

var för att de ville informera sina medlemmar hur de kunde skydda sig mot inbrott. Adam 

berättar att polisen egentligen inte visste detta men tack vare SAMS kunde polisen ge en viss 

hjälp. Anledningen till att polisen inte kunde ge ett hundraprocentigt svar var för att SAMS inte 

hade tillgång till alla inbrott som skett. Adam ser även potential att information från SAMS kan 

delas med fler aktörer i samhället för att förebygga inbrott, till exempel kommuner och 

grannsamverkan. 

 

Bianca är ansvarig för den brottsförebyggande verksamheten i lokalpolisområdet. Biancas 

uppgift är bland annat att se till att patrullerna gör något meningsfullt brottsförebyggande arbete 

mellan de akuta larmen. Bianca är också länken mellan polisen och andra aktörer inom 

kommunen. Bianca berättar att hon med hjälp av analysverktyget Status, som är en funktion i 

Qlikview, kan se vilka tider och områden som vissa brott vanligtvis sker och därmed avsätta 

resursers till de områdena. 

 

Carl berättar att underrättelseenhetens huvudsakliga uppdrag är att skapa underrättelsebaserade 

beslutsunderlag för andra avdelningar inom Polismyndigheten. Underrättelseenheten ska även 

kontinuerligt genomföra omvärldsbevakning och identifiera områden (ej geografiska områden 

utan kriminalitetsområden t.ex. gängkriminalitet) som bör prioriteras. Underrättelseenheten 

arbetar inte med att lösa brott utan de arbetar endast med att ta fram beslutsunderlag som stöttar 

övriga avdelningar i sitt arbete. Underrättelseenheten arbetar inte med enstaka utredningar. 

Dessa beslutsunderlag som underrättelseenheten levererar kan vara allt från en 

”tiosekundersanalys” till en omfattande rapport om ett arbete som genomförts under två år. 

Beslutsunderlaget används både i syfte att styra verksamheten strategiskt men även i operativa 

frågor kring inriktning av resurser. Däremot kan beslutsunderlaget inte användas som 

bevismaterial i en utredning. För att kunna bidra med detta beslutsunderlag så är 

underrättelseenhetens uppgift att bedöma sannolikheten i information som de får. Om 

informationen bedöms vara sannolik så analyseras den, i vissa fall med hjälp av verktyg och 

ibland manuellt. Om underrättelseenheten identifierar ett problem, vid omvärldsbevakningen, 

delas denna information vidare till polisområdet och det är sedan deras uppgift att besluta om 

underrättelseenheten ska fördjupa sig i problemet eller inte. Detta är ofta en fråga som beror på 

hur tillgången på resurser hos polisen ser ut. 

 

Carl ger som exempel att de identifierat ett problem med narkotika och har därför fått i uppgift 

att kartlägga införseln av narkotika i Halland. Informationen och datan som analyseras kommer 
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ifrån en mängd olika källor som till exempel polisens interna system, informatörer, internet, 

tips från allmänheten och även från andra myndigheter. Deras kartläggning resulterar sedan i 

rekommendationer hur polisen bör arbeta med problematiken. Carl berättar att analysverktygen 

hjälper underrättelseenheten med att visualisera data vilket är till stor hjälp för att beskriva 

problematiken. Carl berättar också att underrättelseenheten fungerar som ett stöd i grova 

brottsutredningar som till exempel mord. Då kan underrättelseenheten få i uppdrag att kartlägga 

potentiella gärningsmän och guida utredningen i vilken riktning de bör gå. Carl säger att allt 

polisen gör ska vara underrättelsebaserat förutom de akuta ärendena. Detta för att polisen ska 

vara effektiva och fokusera på rätt saker. 

 

Erika berättar att polisen har utvecklat ett analysverktyg för att skapa en lägesbild som beskriver 

utsattheten i ett område. Data till analysen samlas in dels genom att varje lokalpolisområde 

fyller i ett formulär med ungefär 160 frågor. Detta formulär innehåller både kvalitativa och 

kvantitativa data. Formuläret fylls i av poliser med olika kompetensområde baserat på deras 

erfarenhet och kunskap. Analysverktyget använder också annan data som till exempel statistik 

från Statistiska central byrån (SCB) om bland annat folkmängd, folkhälsotal och arbetslöshet. 

Verktyget analyserar statistiken tillsammans med formuläret och skapar en lägesbild av 

utsattheten i området (se figur 4). Utsattheten klassas enligt följande: inte utsatt, utsatt eller 

särskilt utsatt. 

 

 
Figur 4. Lägesbild som genererats av analysverktyget. 

 

Den röda linjen i figuren visualiserar normalnivån som polisen har resurser att hantera. Den 

yttre färgade linjen visualiserar utsattheten i område på respektive kategori. Till exempel är 

utsattheten vad gäller social oordning, kriminella nätverk samt radikalisering och resande hög 

i detta område. Den streckade linjen visualiserar hur säker svarspersonen är på sitt svar. Till 

exempel visar figuren att svarspersonen är säker vad gäller kriminella nätverk men osäker vad 

gäller radikalisering och resande. Erika säger att polisen har stora problem med vissa områden. 

Syftet med detta analysverktyg är att definiera och synliggöra problematiken för att polisen ska 

veta vad de behöver hantera. 

 

 



Dataanalyser i polisiär verksamhet 

 

19 
 

”Så det var väl egentligen syftet att man måste någonstans veta vad det är vi 

hanterar och ha någon form av definition på det och gradering av det. Annars blir 

det ju väldigt svårt om det brinner överallt. […] Det är inte samma fenomen 

överallt.” – Erika 

 

Erika berättar att analysen används i allt från resurssättning till områdes och kommunpoliser. 

Ett område med en högre utsatthet kan få mer resurser till insatser mot problematiken. Varje 

region har även upprättat handlingsplaner baserat på analysen. Till exempel kan polisen med 

hjälp av analysverktyget se vilka kategorier som behöver åtgärdas. Erika beskriver att polisen 

bedrivit forskning för att identifiera vad polisen behöver veta för att kunna mäta utsattheten. 

Det handlar inte bara om brott och brottslighet utan om en större social hållbar utveckling men 

att kriminalitet är en del i detta. 

 

Erika tycker att analysverktyget har givit en större kunskap om problemen, tydligare målbilder 

över vad som ska motverkas och ett bättre fokus på problemen. Men Erika ser också en risk att 

utsatta områden får för mycket fokus. 

 

”Det finns ju de som kan riskera att gå in i utsatta områden som kanske inte får 

någon prioritet nu då.” – Erika 

 

Erika berättar även att analysen inte bara varit till hjälp för polisen. Utan med hjälp av analysen 

har polisen också kunnat bidra med kunskap till andra myndigheter eftersom orsaken till 

problemen inte alltid är kriminalitet. Problemen kan istället vara att arbetslösheten eller 

skolfrånvaron är hög. Då är det inte polisens uppgift att hantera den problematiken. Erika 

uppger att analysverktyget har underlättat för polisen att förmedla bilden om utsatta och särskilt 

utsatta områden till andra aktörer i samhället. 

 

Bianca berättar att hon använder systemet Surfa för att söka bland tips som kommit in till 

polisen. Hon beskriver att hon till exempel kan söka på en adress eller förening och sedan göra 

en djupare analys av alla de tips som har med den adressen eller föreningen att göra. 

 

”Så ser man till exempel att fasen här är det tio stycken tips det senaste året och 

som handlar om alkoholförsäljning. Bra då vet vi det, så kan man läsa igenom lite 

enskilda tips så man får lite kött på benen. Så kanske man kan göra en insats.” – 

Bianca 

 

Bianca berättar att hon ofta använder Qlikview för att bilda sig en uppfattning om brottsligheten 

i ett område. Qlikview kan till exempel ge information om antal brott och ålder på gärningsmän 

men det går även att se trender i brottsutvecklingen. Bianca berättar att hon till exempel 

använder Qlikview när hon ska på möte med en villaförening om brottsligheten i just det 

området. Då hjälper Qlikview henne att ge villaföreningen polisens bild av brottsligheten. 

 

”[...] det har hänt så mycket inbrott här nu så vi kan inte vara här, det är helt 

skandal. Ni måste skicka ut fler poliser. Då kan jag titta här och säga ja, det är 

möjligt men då anmäler ni det inte. För i vår statistik kan vi bara se att det skett två 

inbrott här på ett helt år.” – Bianca 

 

Bianca säger också att hon ofta får in tips som Qlikview hjälper henne att bekräfta eller 

dementera. Bianca berättar även att sekretesser ibland hindrar henne från att dela vidare polisens 

information till andra aktörer. 
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5 Analys 
 

I detta avsnitt har den analytiska linsen (tabell 2) använts för att analysera resultatet. 

Inledningsvis presenteras de operativa nyttor som analysen har identifierat. Därefter 

presenteras ledning/organisatoriska samt personliga nyttor. Avslutningsvis sammanfattas 

nyttorna och hur de uppstått i en tabell. 

 

5.1 Operativ nytta 
En operativ nytta som kan uppstå vid användning av analysverktyg är att data som finns 

tillgänglig utnyttjas bättre (Money, Tromp & Wegner, 1988). En annan operativ nytta är mer 

och bättre information (Watson, 2009). I resultatet framgår det att polisen med hjälp av SAMS 

kunnat bidra med information till SSF om vilket som är det vanligaste tillvägagångssättet vid 

inbrott i villa. Till exempel berättade Adam att polisen inte hade kunnat utvinna denna 

information utan SAMS. Detta tyder på ett bättre utnyttjande av data samt mer och bättre 

information eftersom denna data fanns i systemen tidigare men polisen kunde inte utvinna 

informationen. Resultatet visar även att polisen delar med sig av information om utsatta 

områden till andra myndigheter eftersom att de identifierade problemen inte enbart behöver 

vara polisens ansvarsområde. Detta är också något som tyder på att data som finns tillgänglig 

utnyttjas bättre. Det framgår även i resultatet att SAMS hjälper brottssamordnarna att hitta 

eventuella samband mellan brott där det skulle kunna vara samma gärningsman. Detta var inte 

möjligt tidigare då polisen endast fyllde i en skriftlig rapport. Även detta tyder på mer och bättre 

information för att lösa brott, i det här fallet bostadsinbrott. 

 

Flera respondenter berättade att brottssamordnarna haft svårt att upptäcka samband och mönster 

i bostadsinbrott och stölder. Analysverktygen har underlättat deras arbete med att länka samman 

dessa brott tack vare att det går att söka och filtrera bland olika brott. Till exempel beskriver 

David att analysverktyget hjälper honom att filtrera fram potentiella länkade stölder. Istället för 

att börja leta i en miljon stölder så behöver han bara leta i hundra. Ärendesamordningen hjälper 

också polisen att samordna ärenden som har en gemensam gärningsman. Att endast en utredare 

är ansvarig för ett utreda brott där en gärningsman förekommer tyder på att utredningen blir 

mer effektiv. Det framgår även att användning av GIS underlättar arbetet med att visualisera 

platsdata och sparar tid i rättsprocessen. Både Watson (2009) samt Money, Tromp och Wegner 

(1988) beskriver att analysverktyg kan bidra till tids- och arbetskraftbesparingar. 

Respondenternas beskrivningar av hur analysverktygen underlättar deras arbete tyder på tids- 

och arbetskraftsbesparing. 

 

Bättre beslut är nytta som Watson (2009) hävdar kan uppstå vid användning av analysverktyg. 

I resultatet framgår det att analysverktygen hjälper polisen att identifiera intressanta personer 

att fokusera på i utredningar. Till exempel identifierar Filippa potentiella köpare och säljare vid 

ett narkotikabrott med hjälp av analysverktyget. Detta tyder på bättre beslut i utredningar på en 

operativ nivå. 

 

5.2 Ledning/organisatorisk nytta 
I resultatet framgår det att polisen använder ett analysverktyg för att samordna ärenden. 

Analysverktyget ger polisen en överblick över vilka ärenden som en misstänkt gärningsman 

förekommer i. Därmed kan polisen samordna alla dessa ärenden till en och samma utredare för 

att effektivisera utredningsprocessen istället för att flera utredare fokuserar på samma 

gärningsman. Detta indikerar att polisen får en bättre planering och kontroll vilket Money, 

Tromp & Wegner (1988) hävdar är en ledning/organisatorisk nytta med analysverktyg. Till 
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exempel använder Bianca analysverktyget Status för att se vilka tider och områden vissa brott 

vanligtvis sker och avsätter resurser därefter. Även detta indikerar att polisen erhåller en bättre 

planering tack vare analysverktyget. 

 

Popovič, Turk och Jaklič (2010) hävdar att analysverktyg hjälper att styra verksamheten mot 

organisationens mål. Money, Tromp och Wegner (1988) hävdar som tidigare nämnt att en nytta 

är bättre planering och kontroll. I resultatet framgår det att polisen använder analysverktyg för 

att identifiera utsatta områden. Resultatet av analysen används vid bland annat planering av 

resurser. Ett särskilt utsatt område kan få mer resurser än ett inte utsatt område. Resultatet av 

analysen hjälper också polisen att se vilka kategorier som behöver åtgärdas i ett område. Watson 

(2009) påstår att analysverktyg kan stödja en organisation att uppnå sina strategiska mål. I 

resultatet framgår det att analysen av de utsatta områdena används för att upprätta 

handlingsplaner för de utsatta områdena. Detta tyder på att användningen av analysverktyget 

hjälper polisen att uppnå sina strategiska mål. 
 

Popovič, Turk och Jaklič (2010) samt Hočevar och Jaklič (2010) hävdar att analysverktyg kan 

ge information av hög kvalitét och stödja beslutsfattare att styra verksamheten mot 

organisationens mål. Det framgår i resultatet att underrättelseenheten använder analysverktyg 

som hjälp vid styrning av verksamheten, både operativt och strategiskt. Underrättelseenheten 

använder analysverktyg för att till exempel kartlägga införseln av narkotika i Halland. Denna 

kartläggning resulterar sedan i rekommendationer hur polisen bör arbeta med problematiken, i 

det här fallet narkotika införsel. Rekommendationerna används därmed som ett beslutsunderlag 

som ska leda till bättre beslut vilket även Watson (2009) nämner som en nytta med 

analysverktyg.  
 

Negash (2004) hävdar att GIS används för att analysera geografiska platsdata och gör det 

enklare att utnyttja och presentera platsdata i ett lättförståeligt format. Flera av respondenterna 

beskriver att GIS hjälper dem att förstå och presentera platsdata. I ett fall används GIS för att 

presentera bevis i tingsrätten vilket underlättar för tingsrätten att förstå bevisen och för polisen 

att förmedla informationen. Money, Tromp och Wegner (1988) hävdar att analysverktyg kan 

leda till förbättrad kommunikation. Exemplet ovan tyder på en bättre kommunikation mellan 

polisen och tingsrätten eftersom tingsrätten har lättare att förstå bevisen när de visualiseras. Det 

framgår också i resultatet att analyser av utsatta och särskilt utsatta områden har underlättat för 

polisen att förmedla problematiken till andra aktörer i samhället. Även detta tyder på bättre 

kommunikation i ett förebyggande arbete. 

 

5.3 Personlig nytta 
En personlig nytta som kan uppstå vid användning av analysverktyg är en tydligare förståelse 

för ett problem (Money, Tromp & Wegner, 1988). I resultatet framgår det att analysverktyget 

hjälper respondenten på brottssamordningen att få en tydligare bild av hur inbrott förhåller sig 

till varandra geografiskt. David ger som exempel att det blir lättare att få en bild av hur en 

potentiell gärningsman har förflyttat sig mellan olika inbrott. Det framgår också i resultatet att 

lägesbilder av utsatta områdena givit större kunskap om problemen och tydligare målbilder på 

individnivå över vad som behöver motverkas. Även Bianca beskriver också att hon använder 

ett analysverktyg för att söka information och bilda sig en uppfattning om lägesbilden i ett 

specifikt område. Denna lägesbild förmedlar hon sedan vidare vid olika möten med till exempel 

en villaförening. Detta tyder på att även villaföringen får en bättre förståelse för brottsligheten 

och problemen i deras område. Money, Tromp och Wegner (1988) hävdar också att 

analysverktyg kan leda till en tydligare uppskattning av problem. I resultatet framgår det att 

respondenten på brottssamordningen fått en bättre överblick över inbrotten som sker i Sverige 
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vilket inte hade möjligt utan stöd av analysverktyget. Detta tyder på att personer på 

brottssamordningen bättre kan uppskatta problemen med inbrott. 
 

5.4 Sammanfattning av analys 
Analys av resultatet indikerar att polisen vid användning av analysverktyg har erhållit nyttor på 

både operativ, ledning/organisatorisk samt personlig nivå. Nyttorna har hjälpt polisen både i 

deras förebyggande arbete och för att lösa brott. I analysen framgår det att visualisering av data 

varit en bidragande faktor till att polisen erhållit nyttor på både operativ, ledning/organisatorisk 

samt personlig nivå. Nedan presenteras en sammanfattning av nyttorna som polisen har erhållit. 

Nyttorna presenteras i de olika nivåer samt kategorier som de uppstått (se tabell 4). Det som 

avgjort om nyttan placerats under förebygga brott eller lösa brott är om beskrivningen av nyttan 

förekom i 4.1 Lösa brott eller 4.2 Förebygga brott. Nyttorna bättre utnyttjande av ledningens 

tid, förbättrade verksamhetsprocesser och förbättrad möjlighet att fatta beslut från tabell 2 finns 

inte presenterade i tabellen nedan då dessa nyttor inte framkom i analysen av resultatet. 
 

Nytta Beskrivning av nytta 

Operativ nytta Förebygga brott Lösa brott 

Mer och bättre information Polisen kan utvinna mer 

information om hur inbrott 

vanligtvis går till samt om 

utsatta och inte utsatta 

områden. 

Brottssamordnarna kan 

utvinna mer information och 

eventuella samband i 

bostadsinbrott. 

Bättre utnyttjande av data Informationen om inbrott 

och utsatta områden har 

delats vidare till SSF, 

villaföreningar och andra 

myndigheter. 

Ej framkommit i resultatet. 

Arbetstid- och 

arbetskraftsbesparing 

Ej framkommit i resultatet. Polisen kan genom sökning 

och filtrering upptäcka 

samband och mönster i 

potentiella länkade 

bostadsinbrott och stölder.  

Visualisering av platsdata 

underlättar också arbetet och 

sparar tid i rättsprocessen.  

Polisen kan även samordna 

ärenden för att effektivisera 

utredningsprocessen. 

Bättre beslut Ej framkommit i resultatet. Polisen kan identifiera 

intressanta personer att 

fokusera på i utredningar. 

Ledning/organisatorisk Förebygga brott Lösa brott 

Bättre beslut Kartläggning av 

problematik, med hjälp av 

analysverktyg, som hjälper 

polisen att besluta hur de ska 

arbeta med problematiken. 

Ej framkommit i resultatet. 

Bättre planering och kontroll Polisen får en bättre Polisen kan samordna 
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resursplanering genom att 

analysera brottsstatistik och 

utsatta områden. 

ärenden för att effektivisera 

utredningsprocessen. 

Bättre kommunikation Underlättar för polisen att 

kommunicera problematik i 

utsatta och särskilt utsatta 

områden till andra aktörer i 

samhället. 

Polisen har lättare att 

presentera bevis i tingsrätten 

genom visualisering vilket 

underlättar för tingsrätten att 

förstå bevismaterialet. 

Stöd för att uppnå 

strategiska mål 

Polisen använder 

information om utsatta 

områden för att upprätta 

handlingsplaner. 

Ej framkommit i resultatet. 

Personlig Förebygga brott Lösa brott 

Tydligare förståelse för 

problem 

Lägesbilder av utsatta och 

inte områden ger en 

tydligare förståelse för 

problematiken och vad som 

behöver motverkas. 

Genom visualisering får 

polisen en tydligare 

förståelse för hur inbrott 

förhåller sig till varandra 

geografiskt. 

Tydligare uppskattning av 

problem 

Ej framkommit i resultatet. Polisen har fått en bättre 

överblick över inbrotten som 

sker i Sverige. 

Tabell 4. Nyttor som polisen erhållit vid användning av analysverktyg. 
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6 Diskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras resultatet av analysen med utgångspunkt i tabell 4. Det sker en 

diskussion kring nyttorna som polisen erhållit samt inte erhållit. Det sker även en diskussion 

om de nyttor som även bidragit med nytta för andra aktörer. Avslutningsvis diskuteras 

integritet- och sekretessproblematik. Diskussionen ligger till grund för studiens slutsats. 

 

6.1 Nyttor vid användning av analysverktyg 
Syftet med studien är att komplettera befintlig litteratur med hur användning av dataanalyser 

bidrar med nytta inom den svenska polisen samt för andra aktörer som polisen samverkar med. 

Studien har kompletterat befintlig litteratur kring användning av dataanalyser med 

beskrivningar hur den svenska polisen använder dataanalyser för att lösa och förebygga brott. 
 

De operativa nyttor som identifierats har främst bidragit med nytta för att lösa brott. Den 

operativa nytta som varit mest förekommande är arbetstid och arbetskraftsbesparing. Arbetstid 

och arbetskraftsbesparing har uppstått genom att polisen kan filtrera och upptäcka samband och 

mönster i bostadsinbrott samt att visualisering av data har underlättat och sparat tid i 

rättsprocessen. Analysverktyg har också hjälpt polisen att samordna ärenden vilket har 

effektiviserat utredningsprocessen. Ytterligare en nytta som polisen erhållit är mer och bättre 

information. Polisen har kunnat utvinna mer information om bostadsinbrott och utsatta 

områden. En annan nytta som polisen erhållit är bättre utnyttjande av data. Med hjälp av 

analysverktyg har polisen kunnat dela information till SSF, villaföreningar och andra 

myndigheter. Polisen har även kunnat fatta bättre beslut genom att identifiera intressanta 

personer i utredningar med hjälp av analysverktyget. 

 

Ledning/organisatoriska nyttor har främst bidragit med nytta i polisens arbete med att förebygga 

brott. Polisen har kunnat fatta bättre beslut genom att med hjälp av analysverktyg kartlägga 

olika typer av problematiker. Det har också framkommit att polisen fått en bättre planering och 

kontroll. Polisen kan med hjälp av analysverktyg analysera brottsstatistik och utsatta områden 

vilket bidragit till en bättre resursplanering. Polisen har också erhållit bättre planering och 

kontroll genom att de kan samordna ärenden. Polisen har även erhållit en bättre kommunikation 

med andra aktörer genom att de lättare kan kommunicera problematiken i utsatta områden. 

Dessutom har polisen enklare att presentera bevis i tingsrätten. Analysverktyg har även gett 

stöd för polisen att uppnå strategiska mål då polisen kunnat upprätta handlingsplaner om 

utsatta områden. 

 

Polisen har fått en tydligare förståelse för problem på en personlig nivå. Lägesbilder om utsatta 

områden har bidragit till att polisen fått en tydligare förståelse för problematiken i utsatta 

områden och vad som behöver motverkas. Polisen har även fått en tydligare förståelse för hur 

inbrott förhåller sig till varandra geografiskt. Polisen har även tydligare kunnat uppskatta 

problem genom att analysverktyget gett en bättre överblick av inbrotten i Sverige. 

 

GIS är ett verktyg som används för att presentera och analysera geografiska platsdata i ett 

lättförståeligt format (Negash, 2004). I analysen framgår det att visualisering av platsdata har 

bidragit till flera nyttor för polisen inom alla nivåer. Visualiseringen har bidragit till arbetstid 

och arbetskraftsbesparing, bättre kommunikation samt tydligare förståelse för problem. Detta 

tyder på att visualisering av platsdata är en viktig funktion för polisen vid användning av 

analysverktyg. 

 

Polisen är hårt belastad och tvingas därför att prioritera grövre brott vilket gör att få mängdbrott, 
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exempelvis bostadsinbrott, klaras upp [5]. Problemet med mängdbrott är att de ofta är 

integritetskränkande eftersom de påverkar många människors trygghet (Polismyndigheten, 

2017). När få av denna typen av mängdbrott klaras upp kan människors tillit och förtroende för 

polisen sjunka. Pang, Lee och Delone (2014) beskriver just tillit till myndigheter som ett värde 

inom offentliga verksamheter. I studien framgår det att dataanalyser bidrar med nytta i polisens 

arbete med att bland annat lösa bostadsinbrott. Förutom att dataanalyser i det här fallet leder till 

nytta för polisen i form av exempelvis arbetstid och arbetskraftsbesparing så kan det även ge 

nytta i form av att förtroendet och tilliten till polisen ökar hos medborgarna. 
 

I analysen framkommer det att polisen inte har erhållit nyttorna förbättrade 

verksamhetsprocesser, bättre utnyttjande av ledningens tid samt förbättrad möjlighet att fatta 

beslut. Detta behöver inte betyda att polisen inte har erhållit dessa nyttor däremot har nyttorna 

inte kunnat identifieras i denna studie. I resultatet framgår det dock att rättsprocessen har blivit 

snabbare vilket skulle kunna tolkas som att verksamhetsprocesserna blivit förbättrade. Men 

med tanke på att processen inte har förändrats mer än att den går snabbare så har detta istället 

tolkats som arbetstid och arbetskraftsbesparing. Bättre utnyttjande av ledningens tid har heller 

inte kunnat identifieras. Den tidsbesparing som har identifierats har endast uppstått på den 

operativa nivån. Det har heller inte framgått om en individ fått en förbättrad möjlighet att fatta 

beslut. Ingen respondent har uttryckt att de fått en förbättrad möjlighet att fatta ett beslut som 

de inte kunde innan de hade tillgång till analysverktyget. Anledningen till att dessa nyttor inte 

har identifierats kan vara att intervjufrågorna inte varit tillräckliga eller att studien inte har 

studerat hela processer. 

 

Studien ämnade även att beskriva hur användning av dataanalyser bidrar med nytta till andra 

aktörer som polisen samverkar med. I analysen framgår det att bättre kommunikation och bättre 

utnyttjande av data har bidragit med nytta för andra aktörer ur polisens perspektiv. Till exempel 

kunde polisen ge information till SSF om hur inbrott vanligtvis går till vilket SSF kunde 

förmedla vidare till sina medlemmar. Tingsrätten hade lättare att förstå polisens bevismaterial 

när det kunde visualiseras med hjälp av ett analysverktyg. Polisen har även delat information 

om utsatta områden till andra myndigheter för att hjälpas åt att hantera problematiken. Detta 

eftersom problematiken inte nödvändigtvis har med kriminalitet att göra. Eftersom att polisen 

strävar efter att minska brottsligheten kan exemplen ovan tolkas som nytta utifrån polisens 

perspektiv men huruvida det uppfattas som nytta för de andra aktörerna kan studien inte avgöra 

då inga aktörer utöver polisen har intervjuats. 

 

6.2 Integritet 
Nabatchi (2011) hävdar att säkerhetspolitik kan skapa konflikter med värderingar kring 

informationsdelning och sekretess. Detta är något som skulle kunna hindra polisen att dela 

information med andra aktörer i samhället eftersom informationen är känslig eller 

sekretessbelagt. I studien har det framkommit att polisen har varit begränsade i sin delning av 

information till andra aktörer på grund av till exempel sekretesser. 

 

Joh (2014) lyfter problematiken med att datainsamling och övervakning kommer att ställa krav 

på de lagar som skyddar den personliga integriteten. I studien framgår det att den svenska 

polisen använder ett verktyg för att analysera mobiltelefoner och få en bild av vilka 

gemensamma kontakter dessa har haft. Detta kan exempelvis användas för att hitta intressanta 

personer såsom köpare och säljare i en narkotikautredning. Risken med denna typ av analys 

kan vara att oskyldiga personer blir misstänkta eller intressanta för en utredning enbart för att 

de haft kontakt med telefoner som analyseras. Till exempel om A och B är misstänkta för att ha 

sålt narkotika och de haft mycket kontakt med person C som är deras kompis men som inte är 
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inblandad kommer analysen ändå peka ut person C som intressant för utredningen. Detta kan 

uppfattas som en kränkning av person C personliga integritet. 
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7 Slutsats 
 

I detta kapitel besvaras studiens frågeställning och slutsatserna presenteras i en punktlista. 

Slutsatserna baseras på analysen och diskussionen och syftar till att presentera de nyttor som 

användning av dataanalyser har bidragit med. Avslutningsvis presenteras förslag på framtida 

forskning. 

 
Frågeställningen som studien har utgått ifrån var: Vilka nyttor bidrar dataanalyser med för att 

minska brottsligheten i Sverige? När polisen har beskrivit hur de använder analysverktyg för 

att minska brottsligheten i Sverige har det framgått att de använder dataanalyser inom två 

områden: lösa brott och förebygga brott. Nyttor har identifierats inom båda dessa områden. 

Syftet med denna studie var att komplettera befintlig litteratur med hur användning av 

dataanalyser bidrar med nytta inom den svenska polisen samt för andra aktörer. Resultatet 

bidrar med en kompletterande beskrivning av hur dataanalyser används inom polisiär 

verksamhet i en ny kontext. Studien har även ämnat att identifiera nyttor som uppstått för andra 

aktörer. Studien har identifierat nyttor för tingsrätten, Svenska stöldskyddsföreningen och 

villaföreningar ur polisens perspektiv. Men eftersom att inga aktörer förutom polisen har 

intervjuats kan studien inte dra några slutsatser om det faktiskt är nytta för den andra aktören. 

Nedan presenteras de nyttor som polisen erhållit vid användning av dataanalyser. För att uppnå 

dessa nyttor har visualisering av platsdata visat sig vara av betydelse för polisen. 

 
o Upptäcka samband i bostadsinbrott 
o Underlättat och sparat tid i rättsprocessen 
o Effektivare utredningar 
o Mer information om bostadsinbrott och utsatta områden 
o Informationsdelning till SSF, villaföreningar och andra myndigheter 
o Identifiera intressanta personer i utredningar 
o Kartläggning av olika typer av problematik 
o Bättre resursplanering 
o Lättare att kommunicera problematiken i utsatta områden 
o Enklare att presentera bevis i tingsrätten 
o Upprätta handlingsplaner av utsatta områden 
o Tydligare förståelse för problematik i utsatta områden och vad som behöver motverkas 
o Tydligare förståelse för hur inbrott förhåller sig till varandra geografiskt 
o Bättre överblick av inbrotten i Sverige 

 

7.1 Framtida forskning 
Denna studie har fokuserat på hur svenska Polismyndigheten använder dataanalyser för att 

minska brottsligheten. Respondenter har beskrivit att polisen delar information från 

dataanalyser till andra aktörer som bland annat myndigheter. Det har också framkommit vissa 

hinder för att dela information som bland annat sekretesser. Framtida forskning skulle därför 

kunna undersöka vilka utmaningar och möjligheter det finns för polisen att dela information till 

andra aktörer i samhället i syfte att minska brottsligheten. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Intervjuguide 
Allmänna frågor 

Kan du beskriva lite om dig själv och din roll i verksamheten? 

Hur länge har du varit anställd? 

Hur länge har du haft dina nuvarande arbetsuppgifter? 

Vilka typer av brott arbetar du med? Varför just dessa brott? 

Varifrån kommer era uppdrag? 

Vad har er avdelning för målsättning? Arbetar ni efter några mätvärden? 
 

Användning av analysverktyg 

Vad använder ni för analysverktyg? 

Kan du beskriva analysverktyg och ge exempel på hur det används? 

Vilka har tillgång till analysverktyget? 

Vilka mönster/trender letar ni efter? 

Var kommer datan som används i analysverktyget ifrån? Vilka är datakällorna?  

Hur gjorde ni innan analysverktyget? 

Hur säkerställer ni att datan är korrekt och tillförlitlig? 

Vad för beslut fattar ni baserat på den data och information ni får fram? 
 

Informationsdelning 

Hur samarbetar ni med andra/interna aktörer? 

Hur delas information vidare till andra aktörer, både internt och externt? (Information syftar 

på information från något analysverktyg) 

Hur hjälper erat arbete andra avdelningar? 
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