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Abstract

This thesis examines the significance of GIS for the Swedish police department’s

location-based work and what opportunities GIS have to change their definition of the concepts

of place and hot spots. To investigate this a conceptual framework consisting of theories of

place, hotspots and the criminological theories and concepts routine activity theory, situational

crime prevention and problem oriented policing has been used. Furthermore the method and

material consists of interviews with Swedish police and GIS-analysis where abuse and damage

in the public spaces of Malmö have been transformed into hot spots on roads. The conclusion

of this work is that GIS could have a great significance for the Swedish police department’s

location-based work. If interactive hot spot maps of crime were implemented in the police cars

there is a chance that it would improve their work with crime prevention. Hot spot maps could

also have an impact on how the Swedish police define the concepts of place and hot spots

where the maps give them new experiences of places and hot spots based on current statistics

rather than the personal experiences they often use today.
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1. Introduktion

1.1 Inledning

‘’Det är en demokratisk rättighet att kunna vistas i det offentliga rummet och i sin närmiljö

utan att bli utsatt för brott’’ (Boverket 2019, 3). Brottspreventivt arbete utförs av flera olika

aktörer, bland annat kommuner, polisen, skatteverket och socialtjänsten, och är nödvändigt för

att minska brottsligheten och på så vis uppfylla den demokratiska rättigheten som nämns i

citatet från Boverket. Den svenska polismyndigheten har en central roll i det brottspreventiva

arbetet då en av deras huvudsakliga uppgifter är att förhindra och förebygga brottslighet i

Sverige. Det innebär allt ifrån att delta i dialoger och visa närvaro till specifika insatser på

utvalda platser (Polismyndigheten 2018).

I polisens brottspreventiva arbete spelar platsen en central roll. Det preventiva arbetet

som sker i det offentliga rummet är kopplat till specifika platser som valts ut eftersom de anses

vara av intresse sett till brott. Begreppet plats har inte en universell definition och hur polisen

definierar en plats går det inte att googla sig fram till (Rogers, Castree & Kitchin 2013).

Däremot är det rimligt att anta att deras definition av en plats kan ha inverkan på hur deras

arbete ser ut och vilka områden de fokuserar på.

Hotspots över brott är vanligt förekommande när man pratar om platser kopplade till

kriminalitet. Det finns många forskare som har använt sig av begreppet hotspots inom

kriminologin och det används även i GIS, Geografiska InformationsSystem, för att undersöka

vilka platser som har en hög densitet av brott (Braga et al. 2019). GIS kan med andra ord vara

ett behjälpligt verktyg för att undersöka brott kopplade till platser och det har bland annat

använts av polisen i New York. Där har det främst använts till att skapa interaktiva kartor över

brott i staden som blir tillgängliga för medborgare och liknande kartor ska lanseras i Stockholm

under 2021(Svensson 2021). Men hur ser det egentligen ut med liknande kartor inom polisen?

Hur polisen i Sverige arbetar plats-baserat finns det information om och är ofta kopplat

till kriminologiska teorier. Däremot saknas det information om hur de definierar begreppet plats

och hotspots och hur deras arbete med GIS ser ut idag. Denna uppsats syftar till att undersöka

hur polismyndigheten definierar begreppet plats och hur det påverkar deras rörelsemönster samt

att undersöka om GIS kan vara behjälpligt för deras plats-baserade arbete. Begreppet plats är

väl förankrat inom det kulturgeografiska området och GIS används som ett verktyg för att ta

undersöka hur definitionen av plats kan inverka på polisens arbete.
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1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med denna uppsats är för det första att undersöka hur polisen definierar en plats och hur

det påverkar deras plats-baserade arbete och rörelsemönster. Det andra syftet med uppsatsen är

att undersöka hur polisen arbetar med GIS idag och vilka möjligheter det finns att använda GIS

för att förändra synen på begreppet plats och hotspots och vad det kan betyda för poliser i yttre

tjänst. Uppsatsen kommer att undersöka hur GIS används inom den svenska polismyndigheten i

allmänhet samt möjligheten att vidareutveckla arbetet för poliser i yttre tjänst med fokus på

Malmö.

Övergripande frågeställning:

Vad har plats för betydelse för den svenska polismyndighetens rörelsemönster och vilka

möjligheter finns det för GIS att förändra deras syn på begreppet plats och hotspots?

Underfrågor:

- Hur arbetar polismyndigheten med GIS idag?

- Vilken potential och vilka utmaningar finns det för polisen med att kartlägga

brottsutsatta platser med hjälp av GIS?

- Hur definierar polisen begreppet plats och hotspot och vad har det för betydelse för

rörelsemönstret hos poliser som arbetar i yttre tjänsts Malmö?

- Är det möjligt att effektivisera polisens plats-baserade arbete med hjälp av GIS och hur

kan det förändra synen på plats och rörelsemönstret för poliser i yttre tjänst i Malmö?

1.3 Avgränsningar
Uppsatsen syftar till att undersöka hur GIS används inom polismyndigheten i allmänhet och hur

GIS kan användas för att effektivisera polisens plats-baserade arbete med Malmö som

utgångspunkt. Uppsatsen syftar även till att undersöka hur poliser ser på begreppet plats och

hur deras syn på begreppet påverkar deras plats-baserade arbete inom yttre tjänst i Malmö.

Avgränsningen som har gjorts är att fokusera på GIS och plats inom den svenska

polismyndigheten samt arbetet i yttre tjänst i Malmö. Detta görs genom att två av de intervjuade

informanterna arbetar i yttre tjänst i Malmö samt att statistiken som ligger till grund för den

kvantitativa metoden i uppsatsen är baserad på Malmö. Avgränsningar som gjorts för att

undersöka hur GIS kan vara behjälpligt för att ta ut platser med hotspots i Malmö innefattar

enbart de delar av Malmö som finns innanför yttre ringvägen. Denna avgränsning har gjorts

eftersom det inte fanns några hotspots utanför Yttre Ringvägen.
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2. Bakgrund

2.1 Polisen i Malmö

Polismyndigheten i Sverige är indelad på nationell, regional och lokal nivå. På den nationella

nivån finns avdelningar vars syfte är att bistå med strategisk styrning till verksamheten och

ledningen. En av de nationella avdelningarna är IT-avdelningen som har ansvar att förvalta och

utveckla de IT- och GIS-system som polismyndigheten använder sig av. Polismyndigheten är

därefter indelad i sju polisregioner som har ett helhetsansvar för det polisiära arbetet som

innefattar utrednings- och brottsförebyggande verksamhet samt service. Polisregion syd består

av Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skånes län. Polisregionen är i sin tur indelad i ytterligare

fem lokala polisområden där polisområde Malmö, som Sveriges tredje största stad, är ett av

dem (Polismyndigheten 2019).

Inom polismyndigheten finns det olika arbetsuppgifter och roller för en polis.

Majoriteten arbetar inom utredningsverksamhet och i yttre tjänst. Utredningsverksamheten är

uppdelad i olika avdelningar baserade på brottskategori och innebär bland annat att hålla förhör

med misstänkta och målsägande samt samla in bevis. Yttre tjänst är de poliser som inte arbetar

inne på stationen. Inom yttre tjänst arbetar många poliser med ingripandeverksamhet vilket

innebär att de åker på larm som de får genom regionsledningscentralen. De kan även arbeta

med uppsökande verksamhet under tiden mellan larmen (Polismyndigheten A. 2020).

Ett av polisens huvudsakliga arbetsområden är med utredningsverksamhet och akuta

uppdrag men framförallt är deras mål att arbeta med att förebygga och förhindra brott. Detta

gör de bland annat genom att samverka med aktörer som försäkringsbolag, Brottsförebyggande

rådet, Brå, och kommuner. Genom att analysera och bearbeta information och kunskap som

redan finns samt att utvärdera arbetssätt tillsammans med andra aktörer är det möjligt för

polisen att veta var och hur de ska genomföra det brottspreventiva arbetet. Det sker bland annat

genom att polisen är synlig på specifika platser eller att utföra insatser och fokusera på en

specifik brottslighet (Polismyndigheten 2018).

Polisens arbete med att spana, göra ingripanden och utreda brott är en del av polisens

reaktiva uppgifter. Dock kan de reaktiva uppgifterna leda till mer proaktivt arbete och därav

brottspreventivt arbete och därmed brottsprevention eftersom det kan verka avskräckande och

få färre personer att begå brott (Andersson 2018, 22)
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2.2 Polman
Ett  IT-stöd som används av poliser som arbetar i yttre tjänst är manöversystemet Polman.

Polman ser ut som en surfplatta och är placerad på instrumentbrädan i en polisbil. Från den kan

poliserna styra sirenerna, öppna och låsa dörrar och kontrollera lamporna. Polman har även mer

tekniska funktioner i form av kartor, GPS, möjlighet att läsa av registreringsskyltar samt få

relevant information från larmcentralen vid ärenden. Polisens radiokommunikationstjänst

RAKEL1 används också genom Polman (Wikman 2012).

2.3 GIS

GIS är ett system som kan användas för att samla in, lagra, bearbeta och analysera geografisk

data. Geografisk information innebär information som på något vis är kopplat till en position

(koordinat). För att behandla och bearbeta geografisk information används olika typer av

GIS-program (Harrie & Eklundh 2013, 21).

Det finns olika funktioner inom GIS och vi använder det ofta dagligen utan att

reflektera över vad det är. Genom att studera tabeller och statistik kopplade till platser eller

kartor använder vi oss av den visualiserade formen av GIS som oftast är slutresultatet av ett

arbete där urval, sökning och analysering redan gjorts. Vid användningen av karttjänster och

GPSer är det ett geografiskt informationssystem som används och personerna som arbetar med

GIS som verktyg inom jobbet är relativt få i jämförelse med de som är indirekt beroende av att

tjänsterna finns (Harrie & Eklundh 2013, 22 f).

Ett exempel på hur GIS kan användas inom brotts- och plats-baserat arbete är

IT-systemtjänsten EMBRACE2 som utvecklas på Örebros Universitet sedan 2016. Embrace

som system bygger på samverkan mellan olika aktörer som exempelvis kommunen, polisen,

väktarbolag, fastighetsägare och socialtjänsten inom ett geografiskt avgränsat område.

Tillsammans arbetar de med att dokumentera och samla in data gällande brott och otrygghet

som sedan sammanställs i form av grafer och kartor som kan användas av de samverkande

aktörerna för att exempelvis verka brottspreventivt och följa upp arbetet (Andershed 2019).

Embrace är en digital tjänst som går att använda genom dator, surfplatta och mobiltelefon både

för att registrera och få en överblick av data (EMBRACE 2021).

2 EMBRACE står för: Evidence based methodology for better structured analysis of crime, safety, and follow-up of
interventions.

1 RAKEL - Ett digitalt radiokommunikationssystem som används av bland annat polisen och andra samhällsviktiga
yrken. RAKEL ger möjlighet att säkert kommunicera med flera individer samtidigt och inom olika samhällsviktiga
yrken (MSB 2021)
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2.4 Interaktiva kartor för att visa brottslighet
Polisen i New York släppte 2013 en interaktiv karta över staden som visade hotspots över

brottslighet. Kartan gjordes tillgänglig för allmänheten som kunde se brottsstatistik kopplat till

områden i New York. Syftet med kartan var att göra data över brottslighet mer lättillgänglig för

såväl boende i staden som forskare och grundade sig på en ny lag som fastslog att all statlig

data skulle göras offentlig och finnas tillgänglig på nätet. Förutom att visa en övergripande bild

av brottsstatistik i stadens områden gick det även att söka upp specifika adresser och

brottstyper för att få en mer detaljerad bild samt applicera lager för att exempelvis se brott per

tusen invånare (Nye 2013).

Region Stockholm kommer lansera en liknande interaktiv brottskarta över Stockholm

under 2021. Kartan kommer bestå av hotspots som visar vilka platser som är mest utsatta för

livskvalitetsbrott: brott som anses påverka allmänheten som exempelvis inbrott,

narkotikahandel och skadegörelse. Idén är hämtad från New York och baseras på forskning

under längre tid. Syftet med kartan är, som i New York, att minska allmänhetens oro för att bli

utsatta för brott och uppmuntra medborgarna till att anmäla brott. Initiativtagarna till den aktiva

brottskartan i Stockholm från Tryggare Sverige anser att det finns en viktig poäng att statistik

över brottslighet ska finnas till allmänhetens förfogande på ett enkelt sätt (Svensson 2021).
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3. Litteraturöversikt och konceptuellt ramverk
Denna del kommer att beskriva teorier och begrepp som är relevanta för uppsatsen.

Inledningsvis kommer en litteraturöversikt presenteras där teorier och begrepp beskrivs i

allmänhet och med exempel på hur de har använts och diskuterats i tidigare forskning.

Avslutningsvis kommer ett konceptuellt ramverk presenteras. Det konceptuella ramverket

innehåller de delar från litteraturöversikten som kommer att användas i analysen.

3.1 Litteraturöversikt

3.1.1 Plats

Det finns olika definitioner av begreppet plats. I Svenska Akademiens ordlista, SAOL,

definieras substantivet plats bland annat som ett ‘’ställe i allmänhet, markerat ställe’’ (SAOL

2016). SAOL förhåller sig till en geografisk och fysisk definition av begreppet plats där biograf

ges som exempel på vad en plats kan vara (ibid.). I A dictionary of human geography (Rogers,

Castree & Kitchin 2013) ges istället tre tänkbara definitioner av begreppet plats:

1. En fixerad plats på jordens yta

2. Ett ställe för individers och gruppers identitet

3. Vardagens omfattning

Det finns med andra ord ingen fast definition av vad en plats är utan hur begreppet

definieras beror på vem som tillfrågas och hur det har utvecklats under tid. Humanistiska

geografer har ofta använt sig av den andra definitionen av plats som hävdar att individers och

gruppers tolkning av platsen är den definierande faktorn. Hur vi upplever plats är kopplat till

exempelvis kön, ålder och etnicitet. Begreppet plats är alltså kopplat till perception. På senare

tid har många humanistiska geografer dock landat i att plats kan liknas vid ‘’kretsar och

kopplingspunkter’’ eller ‘’nätverk och noder’’ (Rogers, Castree & Kitchin 2013). Detta innebär

att platser påverkas såväl av dåtid och nutid som framtiden och att det inte finns några fasta

linjer som påverkar eller definierar en plats. Vad en plats är och hur det uppfattas påverkas av

globala och regionala faktorer och att det i sin tur bidrar till en lokal påverkan på platsen (ibid.).

Caplan och Kennedy skriver om platser i Risk terrain modelling - crime prediction and

risk reduction (2016) där definitionen av plats sätts i relation till hur man kan studera brott.

Genom att studera platsens betydelse för brottsutveckling tar man inte bort de mänskliga

faktorerna bakom brottet utan istället handlar det om att flytta fokusen från personen bakom
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handlingen till att förstå vad platsens har för betydelse för brottslighet (Caplan & Kennedy

2016, 5f).

Caplan och Kennedy definierar plats som en del av ett utrymme där aktiviteter och

funktioner utförs och existerar. De diskuterar vidare rumsligt inflytande vilket förhåller sig till

den andra definitionen av plats från A dictionary of human geography (2013). Rumsligt

inflytande beskriver hur funktioner och fysiska attribut i rummet påverkar beteendet hos

människor runt om och hur de använder sig av rummet. Hur vi sedan uppfattar det rumsliga

inflytandet beror på omständigheterna kring det och även på personliga erfarenheter och är

alltså kopplat till perception. Caplan och Kennedy ger exempel på hur perception kan påverka

det rumsliga inflytandet och hur vi upplever en plats. De beskriver hur en väg med buskage är

en binär funktion i ett generiskt landskap men en väg med buskage på en dåligt upplyst plats

runt ett universitetsområde kan upplevas som en riskfylld plats (Caplan & Kennedy 2016, 7f.).

3.1.2 Hotspots

I Rapporten Hotspots för brott i sex olika städer (2011) framgår att många brott är kopplade till

specifika platser och tidpunkter. I över 40 år har det forskats på hotspots och brott vilket

innebär geografiskt avgränsade platser och områden med hög koncentration av brottslighet

(Marklund 2011). Genom att visa att brott och plats ofta har en stark koppling har flera forskare

pekat på fördelarna med att fokusera insatser på specifika platser för att minska brottsligheten.

Enligt dem är det möjligt att minska den övergripande brottsligheten genom att arbeta

plats-baserat på hotspots med brott. Det finns dock de som är kritiska till att plats-baserat arbete

skulle vara en lösning på den övergripande kriminaliteten eftersom de menar att det skulle

flytta en hot spot till ett nytt ställe där övervakningen inte är lika hög (Braga et al. 2019).

David Weisburd är en forskare som studerat hotspots för att minska brottslighet samt

undersökt huruvida brotten flyttar sig vid plats-baserat arbete. I boken Does Crime Just Move

around the Corner? (2006) undersöker Weisburd tillsammans med andra forskare om detta

fenomen stämmer genom att analysera prostitution och narkotikahandel i två olika områden3.

Slutsatsen de drar är att risken för att brottsligheten flyttas är relativt liten då det, i de

undersökta fallen, innebär förlorad kundkrets och en miljö som inte är lika inbjudande vilket

gör att den kriminella verksamheten inte ser fördelen med att flytta. Istället menar de att

plats-baserat brottspreventivt arbete utifrån hotspots kan ha en positiv spridning till områden

och kriminella verksamheter som inte var den primära fokusen vid insatsen (Weisburd et al.

2006, 576ff).

3 Se hotspot karta från Weisburg et.als studie:
https://www.researchgate.net/figure/Map-of-the-Prostitution-Site-Target-and-Catchment-Areas_fig1_227609243
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Hotspot-analyser och kartor har bland annat använts i exemplet från Stockholm och

New York som tagits upp i bakgrunden där densiteten av olika brott har kategoriserats och

distribuerats till allmänheten i form av en interaktiv karta. Dessa kartor är framförallt till för

demokratiska syften där allmänheten ska ha möjlighet att ta del av statistiken som finns och på

så vis uppmuntras att anmäla brott (Svensson 2021). Hotspots används även inom

rutinaktivitetsteorin, situationell brottsprevention samt problemorienterat polisarbete vilka

beskrivs nedan.

3.1.3 Rutinaktivitetsteorin

Rutinaktivitetsteorin är en kriminologisk teori som syftar till att förklara brottssituationen

snarare än varför vissa personer är benägna att begå brott. Denna teori ligger till grund för

situationell brottsprevention samt problemorienterat polisarbete vilket kommer att förklaras

under kommande underavsnitt (Andersson 2018, 219).

Tommy Andersson, docent i psykologi vid Umeå universitet, tar upp de tre

huvudelementen för rutinaktivitetsteorin i Polisen - Verksamhet och arbete (2018). De tre

huvudelementen är:

’’en motiverad gärningsperson, ett attraktivt brottsobjekt, exempelvis en person eller en

vara, och avsaknaden av kapabla väktare - det kan exempelvis vara polisen men också

kameror, larm eller andra människor m.m.’’ (Andersson 2018, 219).

Genom att ta bort ett eller flera av dessa element kan man förhindra att brott sker (ibid.)

3.1.3.1 Situationell brottsprevention

Situationell brottsprevention handlar i grunden om att göra det svårare att begå brott genom att

exempelvis göra förändringar i det offentliga rummet. Teorin är en vidareutveckling av

rutinaktivitetsteorin och fokuserar på en yttre påverkan och förändringar av en potentiell

brottsplats snarare än att förändra själva gärningsmannen (Andersson 2018, 224 f). Situationell

brottsprevention kan vara fördelaktig att använda sig av vid planering av stadens rum eftersom

den fokuserar på hur de fysiska attributen påverkar brottslighet. Genom att analysera

kriminogena miljöer och sedan göra förändringar, exempelvis sätta in kameraövervakning eller

förbättra belysningen, vilket gör det svårare att begå brott, kan man minska brottsligheten på

specifika platser (Boverket 2019).

Strategierna med att förändra fysiska attribut kan t.ex användas av polisen, kommunen,

fastighetsägare och inom kollektivtrafiken. Med fördel genomförs detta arbete genom

samverkan mellan olika aktörer som fyller olika funktioner (Brå 2021). Hur genomförandet

av situationell brottsprevention utformas beror på om man riktar in sig på primär, sekundär
11
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eller tertiär nivå. Den primära nivån innebär exempelvis förändringar i det offentliga rummet

som belysning, lås, väktare, stöldmärkning av varor och kameraövervakning. På den

sekundära nivån handlar det om att rikta insatserna mot ett specifikt område eller en plats

som är utsatt för brottslighet, t.ex en hot spot över brott, och på tertiär nivå handlar det om

punktmarkering av vissa brottslingar samt repressalier för de som blivit dömda i form av

kontaktförbud mm. (Andersson 2018, 224 f).

Den situationella brottspreventionen har kritiserats för att brottsligheten tenderar flytta

till en annan plats och därför inte försvinner. Forskaren Tommy Andersson menar dock att

denna invändning har motbevisats genom forskning som visar att det kan ske en viss

omflyttning av brott men framförallt blir det en nettoeffekt vid situationell brottsprevention där

andra brott än de man riktat in sig mot också sjunker (Andersson 2018, 224 f). Kritiken

gentemot den situationella brottspreventionen liknar den som riktas mot brottspreventivt arbete

med hotspots som metod i allmänhet. Under avsnitt 3.1.2 förklaras denna kritik utifrån en

studie Weisburd m.fl. har gjort för att undersöka om kritiken är befogad eller inte. I artikeln

Diffusion of benefits: evaluating a policing operation (2004) skriver Makkai och Ratcliffe att

det kan finnas ett samband mellan hotspots inom polisiärt arbete och att brottsligheten flyttar

men att den risken är väldigt liten. Istället instämmer de med Weisburd och Andersson att ett

sådant arbete snarare kan vara fördelaktigt och spridas till platser och kriminella verksamheter i

närheten av platsen arbetet fokuserar på (Makkai & Ratcliffe 2004).

3.1.3.2 Problemorienterat polisarbete

Problemorienterat polisarbete, POP, kommer precis som situationell brottsprevention från

rutinaktivitetsteorin. POP är en proaktiv strategi som går ut på att förhindra att brott sker och

används inom det praktiska polisarbetet världen över. Idén med POP grundade sig på att

polisens arbete ansågs vara för händelsestyrt och att det framförallt var fokuserat på platser där

brott redan hade begåtts. POP syftar till att fokusera närvaro och insatser på platser där man vet

att brott begås, men innan de har begåtts. Framförallt ligger fokus på att bekämpa de så kallade

mängdbrotten som narkotikahandel, skadegörelse etc. och inte de grövre brotten som bland

annat mord, rån, sexuella övergrepp och terrorism (Andersson 2018, 227 f).

POP ska inte användas som en enskild arbetsmetod utan som ett komplement till

polisens vardagliga arbete som innefattar att åka på akuta larm och händelser. Att använda POP

som en kompletterande arbetsmetod innebär att poliser i yttre tjänst inte enbart ska vänta in att

en händelse inkommer utan istället arbeta proaktivt under tiden de inte är på larm. Detta arbete

innebär bland annat att samla in information och analysera lägesbilden på en specifik plats eller

i ett område. Informationen som samlas in ska sedan kunna användas i samverkan med andra
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aktörer för att kunna få en helhetsbild och på lång sikt kunna lösa eventuella problem på

specifika platser (Andersson 2018, 227 f).

Ett exempel på problemorienterat polisarbete är från Helsingborg år 2020 där åtta

aktörer gick ihop i en gemensam insats mot den kriminella miljön med mål att beslagta otillåtna

varor. Insatsen pågick i 24 timmar och bland de samverkande aktörerna fanns bland annat

polisen, Helsingborgs stad, kronofogden och försäkringskassan (Glantz 2020). Genom att

tillämpa problemorienterat polisarbete har polisen dels möjlighet att förbättra sin reaktiva

brottspreventiva roll men framförallt är det den proaktiva brottspreventiva rollen som är i fokus

likt rutinaktivitetsteorin och situationell brottsprevention. Detta arbete ger möjlighet och

utrymme att informera aktörer om vilka förändringar som bör göras för att minska

brottsligheten eller att koncentrera insatser på hotspots för att få kontroll över ett visst problem

(Andersson 2018, 229).

IT-tjänsten EMBRACE, som beskrivits i avsnitt 2.2, är ett exempel på hur GIS kan

användas inom problemorienterat polisarbete. Forskningsprojektets grund var inte att förse

enbart polisen med verktyg för att kunna kartlägga brottslighet och ha platsspecifika insatser

utan fokus låg på samverkan mellan aktörer och hur de gemensamt kunde komplettera och

hjälpa varandra. EMBRACE har skapat möjligheter för de aktörer som är knutna till tjänsten att

föra statistik och skapa lägesbilder över problem och platser vilket kan fungera som en grund

för det problemorienterade polisarbetet (Andershed 2019). I ett senare skede kan statistiken och

kartorna fungera som hjälpmedel vid ett inriktat problemorienterat polisarbete tillsammans med

relevanta aktörer. EMBRACE skapar även förutsättningar för hur GIS kan användas

brottspreventivt inom den situationella brottspreventionen som ligger nära det

problemorienterade polisarbetet. Genom att kartlägga och påvisa brottslighet på specifika

platser finns det möjlighet att dels rikta insatser mot specifika hotspots dels öppnar det upp för

aktörer och forskare att kunna analysera varför denna plats är brottsutsatt. På primär nivå är det

viktigt att få ut en specifik plats för att kunna göra fysiska förändringar i brottspreventivt syfte

medan det på sekundärnivån är viktigt sett till vilka insatser och närvaro man har på platsen

(Andersson 2018, 224 f).
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3.2 Konceptuellt ramverk
Det konceptuella ramverket är baserat på litteraturöversikten och samlar delar av de teorier och

begrepp som beskrivits. Delarna som är utvalda kommer sedan att användas vid analysen i

uppsatsen under avsnitt 6. Denna del kommer att beskriva de delar som valts ut från

litteraturöversikten, varför de är relevanta samt hur de kommer att användas. De begrepp som

kommer att användas i analysen är plats, hotspots, rutinaktivitetsteorin, situationell

brottsprevention och problemorienterat polisarbete men de får mindre utrymme än i avsnitt 3.1.

Begreppet plats har en central roll i denna uppsats och kommer att användas för att

analysera och problematisera alla frågeställningar. Det är viktigt att ha en förståelse för att en

plats kan ha olika förklaringar beroende på vad man syftar på och vem som tillfrågas eftersom

det inte finns en universell definition.

I denna uppsats kommer plats användas utifrån olika perspektiv. Bland annat för att

beskriva ett geografiskt område och som ‘’En fixerad plats på jordens yta’’ och som ‘’Ett ställe

för individers och gruppers identitet’’ (Rogers, Castree & Kitchin 2013). Plats kommer även att

beskrivas som ‘’nätverk och noder’’ (ibid.) för att skapa förståelse för hur polisen arbetar

plats-baserat och möjligheten till att använda GIS i det arbetet. Utöver detta kommer begreppet

plats att undersökas i relation till hur polisen ser på begreppet och definierar det. Detta kommer

att analyseras och problematiseras i relation till komplexiteten av att definiera begreppet som

tagits upp under avsnitt 3.1.1. Begreppet plats kommer primärt inte användas för att diskutera

utformningen av det fysiska rummet utan snarare för att skapa förståelse för vilken roll

specifika platser har inom polisens arbete och hur deras definition av plats påverkar deras

rörelsemönster.

Hotspots kommer att användas för att undersöka hur poliser definierar begreppet och

hur den definitionen förankras i deras arbete. Framförallt kommer begreppet hotspots användas

för att analysera frågeställningarna: Hur definierar polisen begreppet plats och hotspot och vad

har det för betydelse för rörelsemönstret hos poliser som arbetar i yttre tjänsts Malmö? och

Vilken potential och vilka utmaningar finns det för polisen med att kartlägga brottsutsatta

platser med hjälp av GIS?. De exempel som beskrivits tidigare där GIS har använts inom

brottspreventivt arbete och för att kartlägga kriminogena miljöer har varit baserade på hotspots.

Därför är det viktigt att ha en grundläggande förståelse för vad en hotspots är och hur det kan

användas inom polisiärt och brottspreventivt arbete samt vara ett verktyg för andra

samverkande aktörer. Hotspots är även viktigt att ha med i det konceptuella ramverket eftersom

de kriminologiska teorier som har presenterats ofta utgår från att hotspots med brott existerar

och att det är fördelaktigt att arbeta på dessa platser för att minska brottsligheten.
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Rutinaktivitetsteorin, situationell brottsprevention samt problemorienterat polisarbete

kommer framförallt användas för att analysera och besvara frågeställningarna: Hur arbetar

polismyndigheten med GIS idag?, Vilken potential och vilka utmaningar finns det för polisen

med att kartlägga brottsutsatta platser med hjälp av GIS? och Är det möjligt att effektivisera

polisens plats-baserade arbete med hjälp av GIS och hur kan det förändra synen på plats och

rörelsemönstret för poliser i yttre tjänst i Malmö?. Rutinaktivitetsteorin har främst beskrivits

för att få en förståelse för varifrån situationell brottsprevention och problemorienterat

polisarbete kommer ifrån. Teorin kommer att användas för att beskriva vikten av att arbeta

plats-baserat för att minska brottsligheten eftersom den baseras på att avsaknad av kapabla

väktare är ett av tre kriterier för att ett brott ska begås på en viss plats (Andersson 2018, 219).

Situationell brottsprevention kommer att användas på liknande vis och framförallt

fokusera på den sekundära nivån där inriktade insatser på specifika platser är det centrala för att

minska brottslighet. Den primära nivån kommer även att analyseras för att skapa förståelse för

hur samverkan mellan olika aktörer på specifika platser kan vara fördelaktigt för att minska

brottslighet på platser.

Avslutningsvis kommer det problemorienterade polisarbetet att användas i det

konceptuella ramverket. Det fungerar som en vidareutveckling av rutinaktivitetsteorin och den

situationella brottspreventionen som bidrar med information och strategier för hur polisen bör

arbeta plats-baserat för att minska brottslighet (Andersson 2018, 227 f). Detta begrepp förhåller

sig, likt rutinaktivitetsteorin, väl till hur samverkan mellan olika aktörer på specifika platser kan

vara fördelaktigt.
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4. Metod
Denna del kommer att beskriva vilka metoder som har använts och varför, hur de har tillämpats

samt hur det insamlade materialet har bearbetats. Utöver detta kommer det att diskuteras

källkritik och hur tillförlitligt material som samlats in är. I denna uppsats har en kvalitativ

undersökning använts i form av intervjuer samt en kvantitativ metod med GIS. Kvalitativ

forskning kan beskrivas som en fördelaktig forskningsmetod när man vill ha ett holistiskt

perspektiv och där ord och visuella bilder används (Denscombe 2017, 23ff). Eftersom

intervjuerna syftar till att ge bakgrundsinformation samt samla in erfarenheter och åsikter från

informanterna kan en kvalitativ intervjumetod anses lämplig. För att få en så heltäckande bild

av hur GIS kan användas för att analysera platser och effektivisera polisens arbete har den

kvalitativa studien kompletterats med en kvantitativ studie. Den kvantitativa studien innehåller

statistik över avslutade fall av brottslighet i Malmö och har analyserats och visualiserats med

hjälp av GIS. Kvantitativa studier används bland annat när siffror och statistik analyseras (ibid.,

23). Till att börja med kommer den kvalitativa intervjumetoden att beskrivas och därefter den

kvantitativa GIS-metoden.

4.1 Intervjuer
Denna del kommer att beskriva de intervjuer som har utförts. Ämnen som kommer tas upp är:

varför intervju har valts som metod för insamling av data, urvalet och reliabilitet, hur

intervjuerna har genomförts samt hur de har bearbetats. Intervjuerna har utförts som en

kvalitativ metod där syftet varit att samla information från tre olika personer från

polismyndigheten för att dels få konkret information dels få en uppfattning om hur de ser på

deras plats-baserade arbetsmetoder och hur dessa kan utvecklas. Valet av informanterna från

polismyndigheten har valts ut baserat på att en av dem arbetar med GIS och de andra två

arbetar i yttre tjänst. Detta urval har gjorts för att få en heltäckande bild av hur arbetet med GIS

ser ut idag, hur de definierar platser och hotspots och vilka möjligheter det finns att förändra

denna definition med hjälp av GIS.
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4.1.2 Motivering och urval

Intervjuer valdes som metod för att samla in kunskap och erfarenheter som inte fanns

tillgängliga via litteratur. I Metodpraktikan (2017) beskrivs hur intervjuer kan vara en lämplig

metod i de fall man vill få mer kunskap om ett område som är tämligen outforskat eller som

man är obekant med eller om det finns intresse av att få en bild av hur människor uppfattar

vissa begrepp (Esaiasson et.al 2017, 261).

Eftersom det saknades konkret information i litteratur och forskning om hur

polismyndigheten i Sverige använder sig av GIS idag, samt vilka möjligheter och

begränsningar de ser med systemet, ansågs intervju vara en god metod för att finna kunskap om

ämnet. För att få en uppfattning om hur poliser i yttre tjänst ser på begreppet plats samt för att

undersöka möjligheterna med att effektivisera deras arbete med hjälp av GIS ansågs även här

intervju vara en lämplig metod. Intervjuer ansågs lämpliga eftersom intresset inte endast låg i

att samla in konkret fakta utan snarare ge personer utrymme att dela med sig av sina

erfarenheter och syn på arbetet.

De tre informanterna som har intervjuats är alla poliser som arbetar för

polismyndigheten idag. De har valts ut för att de har arbetat olika länge inom polismyndigheten

och sitter på olika erfarenheter vilket bidrar till en mer nyanserad bild av platsbegreppet och

arbetet med GIS inom polismyndigheten. För mer information om informanterna se tabell 1.

Urvalet av informanter gjordes genom snöbollsurval. Detta innebär att valet av informanter

baseras på rekommendationer från personer som var insatta i ämnet eller blivit tillfrågade att

delta i intervju (Esaiasson et.al 2017, 190).

Informant 1 ( 22/4-21) arbetar på Nationella Operativa Avdelningen, NOA, med bland

annat GIS. Informant 1 valdes för att tillföra mer kunskap om polisens nuvarande arbete med

GIS samt hur utvecklingen har sett ut och hur de definierar begreppet plats. Informant 1

intervjuades även för att få mer förståelse för möjligheterna med att använda GIS för poliser i

yttre tjänst och hur det kan påverka deras plats-baserade arbete. Informant 2 (29/4-21) och 3

(3/5-21) arbetar med IGV4, ingripandeverksamhet, i Malmö. Informanterna valdes ut för att få

information om hur de arbetar plats-baserat idag, vilken betydelse platsen har inom IGV, hur de

definierar begreppet plats och hotspots samt för att skapa större förståelse för hur de ser på

möjligheten och begränsningarna med GIS.

4 IGV är en förkortning av ingripandeverksamhet. Poliser som arbetar IGV arbetar i yttre tjänst med att åka på larm
från regionsledningscentralen samt arbeta med uppsökande verksamhet mellan larmen (Polismyndigheten A.
2020).
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Tabell 1: Information om informanterna

Informant Arbetsplats Erfarenhet  som polis Datum för intervju

Informant 1 Arbetar på NOA i
Stockholm

+ 25 år 22/4-21 kl. 60 min.

Informant 2 Arbetar IGV,
ingripandeverksamhet, i
Malmö

4 år, varav 2,5 år IGV 29/4-21 kl. 30 min.

Informant 3 Arbetar IGV,
ingripandeverksamhet, i
Malmö

8 år, varav 6,5 år IGV 3/5-21 kl. 30 min.

4.1.2 Utförande av intervjuer och insamling av material

Informanterna blev kontaktade i förväg och fick då en kort beskrivning av arbetet samt en

förfrågan om de var villiga att ställa upp på en intervju. Därefter skickades ett mail med länk till

zoom samt ett dokument med bakgrund till arbetet, information gällande inspelning av

intervjun för att kunna transkribera den och att detta behövde godkännas muntligt eller skriftligt

samt frågor som skulle ställas under intervjun.

Alla intervjuerna som utfördes var semistrukturerade vilket innebär att det fanns frågor

nedskrivna från början och att dessa ställdes utifrån intervjuguiden, se bilaga 1. Intervjuguide,

och kompletteras med spontana följdfrågor (Denscombe 2017, 269). Informant 2 (29/4-21) och

3 (3/5-21) fick samma frågor och i samma ordning eftersom de arbetar på samma arbetsplats

och informationen de gav skulle kunna användas för att jämföra deras olika åsikter och

ståndpunkter.

Informant 1 (22/4-21) fick sina frågor i förväg men inte samma frågor som informant 2

och 3. Frågorna till informant 1 ställdes för att få mer teknisk kunskap om polisens arbete med

GIS och hur en polis som inte arbetar IGV ser på det plats-baserade arbetet och möjligheten att

vidareutveckla GIS för att användas av poliser som arbetar i yttre tjänst.

De tre intervjuerna utfördes genom den digitala programvaran Zoom. Anledningen till

att zoom valdes var för att fysiska träffar inte är att föredra på grund av den rådande pandemin.

Mer detaljerad information om informanterna och när intervjuerna utfördes går att se i tabell 1.

Intervjuerna utfördes genom zoom på angiven tid där informanterna tillfrågades om de

godkände att ljudet spelades in samt att deras namn inte skulle användas i uppsatsen. De

informerades även om att inspelningen endast skulle användas i syfte att transkribera intervjun.
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4.1.3 Avgränsning och granskning av källor

På grund av tidsramen och svårigheten att engagera fler poliser som arbetar med

ingripandeverksamhet ansågs det lämpligt att endast intervjua två poliser, informant 2 (29/4-21)

och 3 (3/5-21), med samma frågor för att kunna jämföra hur de ser på sina plats-baserade

arbetsmetoder samt möjligheten att kunna effektivisera dessa med hjälp av GIS. Anledningen

till att dessa två valdes berodde delvis på snöbollsurval men att det även fanns ett intresse i att

de arbetat olika lång tid med IGV och kan därav ha olika uppfattningar vilket är intressant att

belägga i en intervju.

Avgränsningen att endast intervjua en polis som inte arbetar i yttre tjänst gjordes delvis

på grund av tidsramen för arbetet. Men det baserades även på att informationen som samlades

in under intervjun ansågs vara tillräcklig för att kunna analyseras och besvara frågeställningarna

angående polisens arbete med GIS och möjligheterna att använda GIS för att effektivisera det

plats-baserade arbetet. Generaliserbarhet är ett viktigt begrepp att nämna vid kvalitativa studier

och i synnerhet när det endast är ett fåtal informanter som har intervjuats. Det behöver alltid

dras en gräns för informationsinsamling och materialet kan behöva generaliseras (Denscombe

2017, 423). Genom att göra mer än tre intervjuer hade flera röster hörts och olika erfarenheter

hade kunnat speglas. Dock ansågs dessa intervjuer ge tillräckligt med bakgrundsinformation

och material sett till tidsramen för arbetet och det ämne som undersöks.

Eftersom alla tre informanter arbetar inom polismyndigheten är det viktigt att beakta

att de inte endast pratar utifrån personliga åsikter utan även förhåller sig till sin profession.

Eftersom den kvalitativa studien syftade till att få konkret information om hur de arbetar i sin

profession men även personliga åsikter utifrån sitt yrke är deras koppling till polismyndigheten

inget större problem. Däremot är det viktigt att diskutera validitet kopplat till kvalitativa studier.

Ett sätt som validiteten har kontrollerats på gällande specifika uppgifter är en triangulering

mellan de tre informanterna där de diskuterar liknande situationer eller begrepp. Triangulering

innebär att jämföra svaren från olika informanter vilket ger möjlighet att kontrollera validiteten

(Denscombe 2017, 420). Utöver detta har viss information kunnat styrkas genom litteratur samt

områdesbeskrivningen som finns i denna uppsats.
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4.1.4 Bearbetning av kvalitativt material

Intervjuerna har transkriberats utifrån inspelningen som gjorts vid intervjutillfället. Därefter har

transkriberingen kodats för att skapa en bild av vilka delar som är relevanta för arbetet och hur

det förhåller sig till såväl syftet, frågeställningarna och det konceptuella ramverket. De

transkriberade intervjuerna har kodats utifrån olika kategorier och färger vilket går att se i tabell

2. Koderna har valts ut baserat på de frågeställningar som uppsatsen syftar att besvara samt

utefter det konceptuella ramverket där plats, hotspots och brottspreventivt arbete tas upp.

Tabell 2: Tabell över färgkodning och definition till transkriberade intervjuer

Färg och Tema Definition

Platser och hotspots Hur polisen ser på och  arbetar plats-baserat och med
hotspots

GIS inom polismyndigheten Hur arbetat med GIS ser ut idag och hur det har
utvecklats

GIS och IT-system i yttre tjänst IT-system som finns och möjligheter och
begränsningar med att använda GIS för poliser i yttre
tjänst

Brottspreventivt arbete och samverkan Hur polisen arbetar brottspreventivt idag och hur de
samverkar med andra aktörer
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4.2 GIS
I detta avsnitt kommer den kvantitativa metoden utförd med hjälp av GIS att beskrivas. För att

ta reda på hur polisen kan utnyttja GIS och undersöka hur brottslighet är kopplad till platser i

Malmö har GIS använts. Den syftar till att visa hotspots av en viss brottslighet i Malmö kopplat

till vägar för att ge exempel på hur man med hjälp av GIS kan stärka det plats-baserade arbetet

samt hur en liknande metod kan vara användbar av polisen för att verka brottspreventivt och är

kopplat till det konceptuella ramverket som presenterades under rubrik 3.2.

4.2.1 Insamling och reliabilitet
Den data som har använts är dels vektordata som kommer från Lantmäteriet dels brottsstatistik

som kommer från polismyndigheten i Malmö. Vid användning av externa källor, som i detta

fall, är det viktigt att diskutera dess reliabilitet och noggrannhet för att minimera risken med att

resultatet blir felaktigt (Steinberg & Steinberg 2015, 143ff).

Terrängkartan som har använts är från 2018 och är inhämtad från Lantmäteriet.

Eftersom Lantmäteriet är en statlig myndighet med ett övergripande ansvar att uppdatera och

distribuera GIS-data tillsammans med samverkande aktörer anses den inhämtade datan vara

tillförlitlig (Rannestig & Sandgren 2013, 65).

Statistiken från polismyndigheten består av två exceldokument som  innehåller

avslutade fall5 med misshandel och skadegörelse kopplat till vägar under perioden 1 januari - 1

april 2021. Tidsperioden valdes eftersom det var aktuell statistik som var av intresse för

undersökningen samt att ett intervall på tre månader ansågs kunna ge tillräckligt många fall

utan att det skulle krävas allt för mycket bearbetning av materialet. En annan avgränsning som

gjordes var att be om brottsstatistik kopplat till vägar. Denna avgränsning gjordes av två

anledningar. För det första ansågs det troligare att få ut datan sett till sekretesskydd om det inte

fanns utmärkta koordinater. För det andra fanns det ett intresse i att undersöka hotspots kopplat

till just vägar eftersom statistiken som efterfrågades skulle kunna gå att koppla till polisens

rörelsemönster och plats-baserade arbete mellan ärenden. Därav ansågs det rimligt att använda

statistik kopplade till vägar eftersom det är platser i det offentliga rummet som analyseras.

För att få tillgång till denna statistik har en ansökan om att få ta del av allmänna

handlingar skickats in till polismyndigheten i Malmö. När en handling skickas in till en

myndighet i Sverige blir det en allmän handling vilket innebär att allmänheten har rätt att

begära ut och ta del av den handlingen. Rätten att ta del av en allmän handling kan dock

begränsas om den innehåller sekretessbelagda uppgifter (Skatteverket 2021).

5 Avslutade fall innebär anmälda fall som har lagts ner eller redovisat för åklagare.
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Begäran om att få ta del av denna allmänna handling skickades till polismyndigheten i

Malmö 25-03-2021. Begäran innehöll information om denna uppsatsen samt en begäran om att

få ut följande statistik: anmälda fall av misshandel, skadegörelse, fortkörning samt öppen

narkotikahandel mellan tidsperioden 1 januari - 1 april 2021 kopplat till vägar i Malmö.

30-03-2021 kom svar på begäran av allmänna handlingar via mail där begäran avslogs baserat

på att uppgifter om adress är en sekretesskyddad uppgift. Avslaget överklagades 12-05-2021

baserat på att det inte var specifika adresser med gatunummer som var av intresse utan endast

anmälda brott som skett på öppen gata och därav inte kan kopplas till personuppgifter och

borde det inte vara skyddat under sekretesslagstiftning.

Efter överklagan ringde en polis upp och informerade om att anmälda fall av öppen

narkotikahandel inte kunde lämnas ut eftersom det ansågs vara skyddat under sekretess då

uppgifterna kan användas för att kartlägga polisens arbetssätt. Detta styrks av vad som står

under allmänna handlingar på polisens hemsida där sekretess dels skyddar uppgifter som berör

allmänna intressen där brottsförebyggande åtgärder, personer och företag inkluderas

(Polismyndigheten B. 2020). För att ta del av de övriga begärda uppgifterna förklarade polisen

att de anmälningar som är under utredning behöver genomgå separata sekretessprövningar av

varje förundersökningsledare innan de kan ges ut. På grund av tidsramen för arbetet beslutades

det att statistik gällande misshandel och skadegörelse kopplat till vägar kunde delges under den

aktuella perioden i de fall ärendena var avslutade. Ett avslutat ärende innebär, enligt polisen

som delgav statistiken, att ärendet har lagts ned eller att det är redovisade till åklagare.

Statistiken gällande avslutade anmälningar om misshandel och skadegörelse i Malmö

skickades i form av två exceldokument, ett för misshandeln och ett för skadegörelse, där varje

anmälan hade en kolumn med brottskod och namn på väg där brottet inträffat. Det är viktigt att

poängtera att statistiken som används i denna uppsats inte är alla anmälda brott som skett under

den aktuella tidsperioden utan som tidigare nämnt är det endast avslutade fall. Därav går det

inte att dra några slutsatser om vilka vägar som är mest utsatta av skadegörelse och misshandel

eftersom statistiken inte visar alla fall. Uppsatsen syftar inte till att undersöka vilka vägar som

är mest drabbade och varför utan snarare att visa hur denna typ av brottsstatistik går att använda

för att skapa hotspots och visa utsatta platser vilket går att göra utifrån brottsstatistiken som

delgivits. Det är även viktigt att poängtera att statistiken från polismyndigheten kommer i ett

förberett exceldokument vilket gör att det inte går att kontrollera huruvida alla avslutade fall är

inskrivna eller om de är korrekt ifyllda eftersom de redan har blivit bearbetade.
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4.2.2 Bearbetning av data

I excelarken med avslutade anmälningar fanns 534 avslutade ärenden av misshandel och 861

avslutade fall av skadegörelse. Inledningsvis har excelarken med avslutade anmälningar

bearbetats på sådant vis att de anmälningar som saknat information om vilken väg de har skett

på har raderats. Detta innebar att 23 avslutade fall av misshandel och 48 avslutade fall av

skadegörelse togs bort eftersom dessa inte gick att använda i analysen. Eftersom varje ärende

har en kolumn återfinns samma vägar flera gånger. För att skapa en enkel överblick av antalet

fall på varje väg har alla fall på samma väg slagits ihop till en enhet där alla fall på den utvalda

vägen återfinns.

De vägar där det funnits fem eller fler avslutade ärenden har valts ut för att användas

vid analysen av hotspots på gatunivå i Malmö. Detta urval baserades på att fem eller fler

avslutade fall stack ut från mängden av avslutade fall på övriga vägar. Vägkartan från

Lantmäteriet har bearbetats på liknande vis som excelarket från polisen. Eftersom en väg kan

bestå av flera vektorlinjer har de berörda vägarna med fem eller fler fall av avslutade ärenden

med samma namn men med flera vektorlinjer slagits ihop till en väg i attributtabellen.

4.2.3 Utförande av GIS-analys

I attributtabellen för vägkartan har tre nya kolumner skapats med namnen misshandel,

skadegörelse och summa av brott. För de vägar med fem eller fler avslutade ärenden har

kvantiteten av avslutade ärenden förts in i kolumnen för brottskategorin. I kategorin summa av

brott har antalet avslutade fall av misshandel och skadegörelse på den berörda vägen summerats

och förts in. Därefter har vägarna med fall av misshandel, skadegörelse och summeringen av

avslutade fall exporterats till tre separata vektorlager.

De exporterade lagren har därefter bearbetats med graduerade symboler för att visa

skillnaden i antalet avslutade fall på de olika vägarna. För varje lager delades antalet avslutade

fall in i tre kategorier för att ge en enkel överblick över vilka vägar som hade flest avslutade

fall.

Utöver detta skapades en enkel översiktskarta över Malmö där byggnader och vägar ger

kontext till lagren med graduerade symboler. Kartorna visar Malmö innanför yttre ringvägen

eftersom ingen av de berörda vägarna med avslutade fall återfanns utanför yttre ringvägen.

Därefter skapades tre kartor: en för antalet avslutade fall av misshandel, en för antalet avslutade

fall av skadegörelse och en för antalet avslutade fall av misshandel och skadegörelse.
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5. Resultat
I denna del beskrivs resultatet från intervjuerna samt från hotspot analysen av brott i GIS.

Resultatet från intervjuerna är uppdelades i fyra kategorier baserade på kodningen som går att

se i Tabell 2. Det som berättades i intervjuerna och den information som tillkom under dem

kommer att beskrivas i text med hänvisning till vilken informant som intervjuades. Resultatet

från hotspot analysen kommer att presenteras med hjälp av kartor, tabeller samt viss

beskrivande text av innehållet.

5.1 Resultat från intervjuer

5.1.1 Platser och hotspots

Informant 2 (29/4-21) och 3 (3/5-21) har fått samma frågor som berör deras plats-baserade och

brottspreventiva arbete som poliser arbetandes i ingripandeverksamhet. Båda informanterna

delar upp sitt arbete i två kategorier som båda är kopplade till plats. Det ena innebär akut

verksamhet vilket är ärenden som delegeras av regionsledningscentralen och innefattar larm.

Vid ett larm får de en position skickad till Polman och tar sig till den angivna platsen där något

har inträffat. Den andra kategorin beskriver de som grön tid6, ledig tid, vilket innefattar all den

tid de har mellan larm från ledningscentralen. Informant 3 beskriver hur hen under grön tid

arbetar med att sätta upp kontroller, rör sig på platser utifrån tips och försöker hitta egna platser

för att synas och arbeta på. Platserna som informant 3 rör sig på under grön tid bestäms dels

utifrån lokalkännedom och egna erfarenheter om platser i Malmö där brott begås dels från egna

tips eller de som kommer från den egna underrättelseverksamheten.

Informant 2 (29/4-21) arbetar plats-baserat på liknande vis som informant 3 (3/5-21).

Hen berättar att information om brottsutsatta platser dels kommer uppifrån baserat på tidigare

händelser dels är det tips från allmänheten och att det då går ut information om att poliser under

grön tid ska röra sig där. Informant 2 vidareutvecklar även det informant 3 beskrev om att

arbeta platsbaserat baserat på egna erfarenheter. Informant 2 beskriver hur hen kan upptäcka en

kriminogen plats på väg till sin arbetsplats och sedan bestämma sig för att göra en kontroll eller

röra sig på platsen under grön tid på arbetspasset. Vidare säger informant 2 att en karta med

hotspots över brottslighet i Malmö som de kan ha tillgång till i bilen hade kunnat vara

behjälplig för att förändra ett visst rörelsemönster för poliser i yttre tjänst. Det hade kunnat

bidra till att ge bättre kännedom om platser som är specifikt utsatta för en viss typ av brott

6 Informanterna benämner tiden som de har mellan larm från regionledningscentralen som grön tid. Det är
fortfarande tid då de arbetar men inte under ledning av regionledningscentralen.
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under specifika tidpunkter. Men de ser även en risk i att deras rörelsemönster kan förändras till

det negativa. Detta genom att poliser framförallt rör sig på platser utmärkta på kartan och därav

missar andra viktiga platser som är brottsutsatta.

I intervjun med informant 1 (22/4-21) beskriver hen att det inte går att utreda all

brottslighet och i framtiden kommer mer fokus behöva ligga på att förebygga och reducera brott

på vissa platser. Informant 1 menar att det är viktigt att kunna kartlägga specifika platser för att

kunna verka brottspreventivt samt ha ett underlag som går att mäta och jämföra. Genom att

kartlägga platser och hotspots med brottslighet går det, enligt informant 1, att följa åtgärder och

effekter vilket gör att man i efterhand kan justera sina åtgärder vilket kan ha ett stort genomslag

på den brottspreventiva verksamheten. Vidare förklarar informant 1 att det är viktigt att kunna

ha en dynamisk lägesbild över platser när något akut inträffar. Detta innebär att inte endast

fokusera på platsen där brottet har skett utan även lyfta blicken och se hur närliggande platser

förändras och om det finns en förhöjd risk att något inträffar där.

5.1.2 GIS inom polismyndigheten

Informant 1 (22/4-21) var den enda av de intervjuade informanterna som hade uttalad kunskap

och erfarenhet om GIS i allmänhet och GIS inom polismyndigheten i synnerhet. Intervjun med

informant 1 baserades framförallt på hur arbetat med GIS har utvecklats, hur det används idag

samt vilka möjligheter det finns att förbättra och utöka användningsområdet.

Informant 1 (22/4-21) berättar att arbetet med GIS påbörjades 2017 med hjälp av

Malmö universitet där polismyndigheten ritade ut och ringade in viktiga platser på papper som

Malmö universitet med hjälp av GIS kunde illustrera och analysera. Därefter har utvecklingen

med GIS internt inom polismyndigheten förbättrats och 2020 påbörjade de sitt eget arbete med

hjälp av det onlinebaserade datainsamlingsverktyget Survey 123. Där har de möjlighet att

kartlägga områden och hotspots med huvudsaklig inriktning på narkotikarelaterad brottslighet.

Programmet bygger på att lokalpoliser ska besvara 80 frågor gällande utvalda områden för att

det sedan ska vara möjligt att göra en bedömning om det finns kriminaliserade tillstånd eller

effekter inom boendevillkoren inom ett geografisk samverkningsområde med kommunen.

Arbetet har en lång bit kvar att involvera alla 95 lokalpoliser till att fylla i frågorna men

informant 1 hoppas på att fler ska bli motiverade till att arbeta på detta vis eftersom de kan få se

resultaten direkt och på så vis få en övergripande bild av området de arbetar i.

I det onlinebaserade datainsamlingsverktyget Survey 123 har de möjlighet att lägga på

lager med livsvillkor och jämföra tidigare undersökningar och resultat med nyligen utförda.

Tanken är att lokalpoliserna ska sitta ner tillsammans med representanter för kommunen och

fylla i frågorna för att få en tydlig lägesbild och kunskap om vart och hur de ska rikta in sitt
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arbete. Informant 1 (22/4-21) förklarar att arbetet med GIS har gett dem många verktyg som går

att använda i såväl förebyggande syfte som i utredningsarbete men att de fortfarande har en

lång väg att gå. Än så länge är det framförallt de som arbetar på NOA som besitter denna

kunskap inom polismyndigheten.

5.1.3 GIS och IT-system i yttre tjänst

Informant 2 (29/4-21) och 3 (3/5-21) får frågan om de har några IT-system som är behjälpliga

för deras brottspreventiva arbete. Informant 2 beskriver hur mobiltelefonerna är utrustade med

specifika program och appar som gör det möjligt att få information om aktuella ärenden eller att

själv kunna söka på personer och bilar. Vidare berättar informant 2 att de får muntlig

information om brottsutsatta platser eller områden som de aktivt ska arbeta mot medan skriftlig

information skickas till exempelvis telefoner. De kartor som används i bilen sitter i IT-tjänsten

Polman och där får de utsättningsinformation angående larm från regionsledningscentralen.

Den övriga informationen om aktuella platser och hotspots där de förväntas att arbeta på under

grön tid, som inte ges muntligt eller skickas till deras telefon, visas på en PowerPoint i form av

kartor innan de börjar dagens arbetspass. Det är alltså inte en karta som följer med dem ut i

bilen. I vissa fall kan de få bilder skickade på mail till sina tjänstetelefoner som visar inringade

områden som de ska fokusera på. Informant 3 har svårt att svara på om det det finns specifika

IT-system, utöver mobiltelefonen, som är behjälpliga vid brottspreventivt arbete men menar att

det finns stora möjligheter att utveckla tjänsten Polman som de använder idag.

Informant 1 (22/4-21) berättar i intervjun att arbetet med GIS främst är på en högre nivå

som inte når ut till poliser som arbetar i yttre tjänst. Däremot ser Informant 1 positivt på att

kunna utveckla och implementera ett verktyg, exempelvis en karta med hotspots av brott, för att

kunna effektivisera arbetet och undersöka om det påverkar polisers rörelsemönster och minskar

brottslighet. GIS hade även varit användbart för att skapa långsiktiga och kortsiktiga lägesbilder

för områden som kan användas vid samverkan med andra aktörer, exempelvis kommunen, samt

att få en överblick av platser om exempelvis en skjutning har skett. De största utmaningarna

Informant 1 ser med att implementera GIS för poliser i yttre tjänst är dels att undersöka i vilken

form GIS ska användas, Informant 1 nämner att dela ut Ipads till polisbilarna, dels att få poliser

i yttre tjänst att känna sig motiverade till att arbeta mot brott utsatta på kartor. Det gäller att

poliser i yttre tjänst ska känna att de har tydliga riktlinjer om varför en karta med brottsplatser

ska användas och hur den ska användas för att de inte ska känna sig begränsade i sitt arbete

under grön tid eller att deras arbetsfrihet blir inskränkt.

Informant 2 (29/4-21) och 3 (3/5-21) får frågan om de tror att en karta med hotspots

26



Erika Ståhl - Examensarbete inom kandidatprogrammet för samhällsplanering

över brottslighet i Malmö, som exempelvis kan finnas i Polman, skulle förändra deras

rörelsemönster under grön tid och vad de ser för möjligheter och begränsningar med en sådan

karta. Informant 2 uppger att en sådan karta hade varit överflödig eftersom hen redan arbetar

uppsökande och med tips vilket kan leda till platser med brottslighet. Däremot ser Informant 2

att det kan fylla ett behov för de poliser som inte har lika stor lokalkännedom, känner sig osäkra

i det uppsökande arbetet och därav inte vet vilka platser de ska röra sig på under grön tid. En

karta med hotspots i Polman hade kunnat ge en indikation på vilka platser de sker mycket brott

på och rikta resurser dit istället för att fokusera allt arbete under grön tid på tips som inte leder

någonstans. Enligt informant 2 hade det även kunnat vara fördelaktigt vid specifika typer av

brott och ger ett exempel med katalysatorstölder som kan vara koncentrerade till en specifik

plats eller tidpunkt. I det fallet hade det kunnat vara behjälpligt med en karta i bilen som visade

vilka platser och under vilka tider risken för dessa stölder är stor och att poliser rör sig där

under grön tid.

Informant 2 (29/4-21) ser dock en risk med att vissa poliser kan bli uttråkade eller

omotiverade om en sådan typ av karta snarare ska styra deras arbeta under grön tid istället för

att fungera som ett stöttande verktyg. Det hade kunnat leda till att vissa inte arbetar lika mycket

med uppsökande verksamhet baserat på tips och erfarenhet vilket gör att resurser främst

prioriteras till de utmärkta områdena och därav missar man andra platser där det också begås

brott eftersom dessa inte är markerade på kartan.

Informant 3 (3/5-21) ser positivt på en karta i Polman med hotspots över brottslighet i

Malmö. Möjligheten finns att det kan förändra rörelsemönstret för poliser i yttre tjänst finns och

att deras arbete kan fokusera på platser baserat på aktuell statistik kan vara positivt ur ett

brottspreventivt syfte. Informant 3 ser inga större begränsningar med att implementera en sådan

karta och tror att det kommer hjälpa polisen att veta hur de ska fokusera sitt plats-baserade

arbete under grön tid samtidigt som de har möjlighet att arbeta självständigt parallellt.

5.1.4 Brottspreventivt arbete och samverkan

Informant 2 (29/4-21) och 3 (3/5-21) beskriver hur deras brottspreventiva arbete främst sker

under grön tid och går hand i hand med det arbete som beskrivits i tidigare rubriker. Genom att

arbeta uppsökande, med tipsverksamhet eller sätta upp egna kontroller arbetar de preventivt.

Det brottspreventiva arbetet sker inte bara genom att arbeta aktivt utan även att vara synlig på

platser de anser är brottsutsatta. Detta är också en viktig del av det preventiva arbetet.

Informant 1 (22/4-21) ger lite mer ingående information om hur det brottspreventiva

arbetet sker i samverkan med andra aktörer som exempelvis kommunen. Informant 1 berättar

att stor del av det brottspreventiva arbetet som är kopplat till miljön på platsen genomförs av
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kommunen men att det är viktigt att ha en samverkan gällande lägesbilder och utsatta platser

för att veta vart man ska rikta in arbetet. Ett exempel på en samverkningstjänst är EMBRACE

som används av poliser, kommuner och andra aktörer där de själva fyller i information för att få

ut en gemensam lägesbild. Informant 1 ser positivt på en sådan typ av samverkan för att minska

brottslighet och anser att EMBRACE skapar goda förutsättningar för det arbetet. Dock

poängterar Informant 1 att polisen inte har möjlighet att köpa in tjänsten eller använda sig av

den fullt ut. Anledningen till det är främst för att många uppgifter är skyddade genom GDPR

och sekretess vilket inte gör det möjligt för polismyndigheten att dela med sig av all

information till en extern tjänst eller aktör. Däremot ser Informant 1 en möjlighet att ha en

liknande funktion inom polismyndigheten för att kunna skapa lägesbilder samt analysera och

jämföra dessa för att veta vilka platser som är specifikt utsatta för brottslighet och genom att

fokusera arbetet där är det möjligt att verka brottspreventivt.

5.2 Resultat från GIS-analys
Denna del kommer att presentera resultatet från GIS-analysen över hotspots över antalet

avslutade fall av skadegörelse och misshandel i Malmö under perioden 1 januari - 1 april 2021.

Resultatet innehåller tre figurer som visar fyra olika kartor samt tre tabeller som kompletterar

kartorna vilket går att se under bilaga 2: tabeller. Den första figuren, Figur 1, visar en

översiktskarta över Malmö som syftar till att ge en överblick av hur staden ser ut för att kunna

förstå de övriga kartorna. Den andra figuren, Figur 2, visar två kartor: en över hotspots på

gatunivå med avslutade fall av misshandel och en med hotspots på gatunivå med avslutade fall

av skadegörelse. Den tredje figuren, Figur 3, visar en karta över hotspots på gatunivå där det

finns avslutade fall av skadegörelse och misshandel på samma väg. Tabell 3a (se bilaga 2) ger

information om vägnamn och antalet avslutade fall av misshandel, tabell 3b (se bilaga 2) ger

information om vägnamn och antalet avslutade fall av skadegörelse och tabell 3c (se bilaga 2)

ger information om vägnamn och antalet avslutade fall av skadegörelse och misshandel som

skett på samma väg.
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Figur 1. Referenskarta över Malmö

Figur 2. Kartor över avslutade fall av misshandel och avslutade fall av skadegörelse på vägar i Malmö
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Figur 3. Karta över vägar med avslutade fall av misshandel och skadegörelse i Malmö
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Genom att studera kartorna på bild 1b går det att se att avslutade fall av misshandel är

mer koncentrerade till de centrala delarna av Malmö än avslutade fall av skadegörelse som är

mer utspritt. I båda fallen finns den högsta koncentrationen av avslutade fall dock i de centrala

delarna av Malmö och genom att studera tabell 3a och tabell 3b (se bilaga 2) går det att utläsa

på vilka vägar koncentrationen av avslutade fall är som högst. I tabell 3a (se bilaga 2) går det

att utläsa att Bergsgatan har flest avslutade fall av misshandel där antalet är 12, därefter

kommer Södra Förstadsgatan med 11 fall och Eriksfältsgatan med 8 fall. I tabell 3b (se bilaga

2) går det att utläsa att Augustenborg och Ramels väg har flest fall av avslutade fall av

skadegörelse där antalet är 10 för vardera gata. Därefter kommer Hårds väg, Ramels väg och

Södra Förstadsgatan med 8 fall på vardera gata.

För att få en överblick av vilka gator som kan vara hårdast drabbade av en viss typ av

brottslighet, i detta fall misshandel och skadegörelse, har en tredje karta skapats med en

sammanslagning av antalet avslutade fall på samma väg vilket går att se i bild 1c samt mer

detaljerad information i tabell 3c (se bilaga 2) . Där framgår det att fem vägar har avslutade fall

av misshandel och skadegörelse där varje brottskategori har fem eller fler avslutade fall. Den

väg som har flest sammanlagda fall är Södra Förstadsgatan med 19 avslutade fall. Därefter

kommer Ramels väg med 17 avslutade fall och Hårds väg med 15 avslutade fall vilket går att se

i tabell 3c (se bilaga 2) .
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6. Analys
Analysen knyter samman det konceptuella ramverket med resultaten för att kunna besvara

frågeställningarna som presenterades under avsnitt 1. Detta innebär att materialet som

presenterades under avsnitt 5. kommer analyseras samt problematiseras utifrån de begrepp

och teorier som beskrivits i det konceptuella ramverket under avsnitt 3.2. Underavsnitten är

uppdelades utifrån tre kategorier: 6.1 Polisens arbete med GIS, 6.2 Platser och 6.2.1

Brottsprevention och plats-baserat arbete med GIS.

6.1 Polisens arbete med GIS
Avsnittet 6.1 syftar till att analysera svaren från intervjun för att sedan kunna besvara

frågeställningen Hur arbetar polismyndigheten med GIS idag?.

Under intervjuerna med informanterna framkom väsentlig information gällande

polisens arbete med GIS och andra IT-stöd. Framförallt är det under intervjun med informant

1 (22/4-21) som det kom fram relevant information om arbetet med GIS. De andra två

intervjuerna var behjälpliga för att undersöka om detta arbete fanns med inom

ingripandeverksamheten samt vilken potential och vilka utmaningar det finns att

vidareutveckla arbetet med GIS.

Informant 1 (22/4-21) berättar att arbetet med GIS är relativt nytt och att det

fortfarande finns mycket att lära sig för att kunna nyttja det på bästa vis. Främst handlar deras

arbete om att skapa hotspots över brott och få en lägesbild över områden. Det är ett arbete

som kräver kontinuerlig information från lokalpoliser och än så länge är det inte alla

lokalpolisområden som använder sig av tjänsten Survey 123. Utvärderingen och

kartläggningen av hotspots bör även genomföras i samverkan med exempelvis kommunen

anser informant 1.

Genom att arbeta med GIS och kartlägga kriminogena miljöer och hotspots av brott

skapar det förutsättningar för polisen att dels stärka arbetet med samverkande aktörer dels ha

patruller på rätt plats vid rätt tid. Inom rutinaktivitetsteorin finns kriteriet att ett brott begås på

en plats där det inte finns kapabla väktare (Andersson 2018, 219). Om polismyndigheten

skapar förutsättningar för att kartlägga utsatta platser med hjälp av GIS har de även möjlighet

att påverka sitt rörelsemönster så att utmärkta hotspots inte lämnas därhän. Genom att röra

sig på dessa platser, upprätta kontroller eller bara visa upp sig, har de möjlighet att fylla

funktionen som en kapabel väktare vilket, enligt rutinaktivitetsteorin, skulle minska

möjligheten för att brott begås (ibid.).

GIS skapar även möjligheter för att kunna använda sig av situationell
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brottsprevention på såväl primär som sekundär nivå. Den sekundära nivån som främst syftar

till att göra förändringar i det offentliga rummet och samverkan mellan olika aktörer är

relevant när brottslighet kopplat till platser undersöks och analyseras med hjälp av GIS

(Andersson 2018, 224 f). Det arbete som polisen utför med GIS för tillfället skapar

förutsättningar för att kunna studera platser i staden som är brottsutsatta och tillsammans med

kommunen, vilket informant 1 (22/4-21) nämner, kan de undersöka om det finns möjlighet

att göra fysiska förändringar på platsen för att verka brottspreventivt.

På den sekundära nivån skapar deras arbete med GIS möjlighet för poliserna själva att

rikta insatser mot platser med brottslighet (Andersson 2018, 224 f). Den sekundära nivån

innebär att insatser ska riktas mot hotspots av brott och för att det ska vara möjligt att veta

vilka dessa hotspots är kan polisens nuvarande arbete med GIS vara till stor hjälp. Eftersom

de genom Survey 123 får ut hotspots över vissa typer av brottslighet skapar detta

förutsättningar som är nödvändiga för att kunna tillämpa den situationella brottspreventionen

på såväl primär som sekundär nivå.

6.2 Platser och hotspots
Denna del kommer att analysera hur informanterna definierar begreppet plats samt vilken

betydelse deras definition kan ha för polisers rörelsemönster i yttre tjänst. Analysen av

begreppet plats syftar dels till att analysera material kopplat till den övergripande

frågeställningen Vad har plats för betydelse för den svenska polismyndighetens

rörelsemönster och vilka möjligheter finns det för GIS att förändra deras syn på begreppet

plats och hotspots? men även underfrågorna: Hur definierar polisen begreppet plats och

hotspot och vad har det för betydelse för rörelsemönstret hos poliser som arbetar i yttre

tjänsts Malmö?

och Är det möjligt att effektivisera polisens plats-baserade arbete med hjälp av GIS och hur

kan det förändra synen på plats och rörelsemönstret för poliser i yttre tjänst i Malmö?

Platser har, som nämnts i avsnitten 3.1 och 3.2, inte en universell definition och det

finns olika tolkningar av begreppet och ordet. Utifrån intervjuerna med informanterna växer

en bild fram av hur de definierar en plats och hur den definitionen avgör hur de arbetar

plats-baserat inom sin profession. Informant 2 (29/4-21) och 3 (3/5-21) gör skillnad på hur de

rör sig mellan platser genom att göra en distinktion mellan plats kopplat till larm och till grön

tid. Vid larm får de ut koordinater på en plats där något har skett, denna definition av plats

förhåller sig till en plats som ‘’En fixerad plats på jordens yta’’ (Rogers, Castree & Kitchin

2013).
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Under grön tid använder de sig av platser de blir tipsade om eller har erfarenhet av

som kriminogena miljöer där brott begås. Vad som är centralt vid båda definitionerna av plats

är att det är ett ställe antingen kopplat till brottslighet eller avsaknad av brottslighet. Även

informant 1 (22/4-21) pratar om platser kopplat till olika typer av brottslighet och förklarar

att det är viktigt att inte stirra sig blind på enbart platsen där ett brott har skett utan även att

lyfta blicken och se på andra platser som kan bli utsatta på grund närheten till den

brottsutsatta platsen. Informanternas beskrivning av en plats under grön tid förhåller sig

relativt bra till den andra definitionen i A dictionary of human rights (Rogers, Castree &

Kitchin 2013): ‘’Ett ställe för individers och gruppers identitet’’ där grupper och individers

erfarenhet och perception bestämmer hur vi ser på och definierar en plats (ibid.). Om

intervjuerna med informanterna inte hade varit kopplat till deras roll och arbete inom

polismyndigheten utan snarare fokuserat på deras syn på platser som civila är det möjligt att

deras definition av plats inte hade haft lika stark koppling till brott. Nu skapas istället en

tydlig bild av att en viktig plats att befinna sig på eller utföra en kontroll på baseras på hur

stor sannolikhet det är att en brottslig handling pågår där. Med andra ord kan deras definition

av plats ha en stark koppling till erfarenheten som polis och hur de arbetar.

Caplan och Kennedys beskrivning av platser kopplat till rumsligt inflytande går också

att jämföra med polisens definition av platser under grön tid (Caplan & Kennedy 2016, 7f).

Eftersom informant 2 (29/4-21) och 3 (3/5-21) förklarar att de kan upprätta kontroller på

platser de har kunskap och erfarenhet av är det inte otänkbart att de, likt Caplan och

Kennedys förklaring, kan lägga en värdering i nya platser som har likheter med de platser de

har tidigare erfarenhet av. Detta innebär att sannolikheten att de upprättar en kontroll på en

ny plats som har liknande attribut som tidigare platser kan vara större än att de väljer ut en

plats som skiljer sig helt från detta. Exempelvis kan det innebära att om de har erfarenhet av

öppen droghandel i en park med dålig belysning är det mer sannolikt att de under grön tid

väljer att göra en kontroll i en annan park med dålig belysning eftersom de kopplar ihop park

och dålig belysning med sin erfarenhet av öppen droghandel.

Informant 1 (22/4-21) beskriver även platser och hotspots av brott som liknande

begrepp. Exempel på detta är hur de tar ut hotspots av en viss typ av brott för att kunna få en

lägesbild som de kan arbeta efter. Detta innebär bland annat att arbeta plats-baserat utifrån

hotspots med brott. Denna relation mellan platser och hotspots gör att det läggs en värdering i

att platser antingen innebär ett ställe med hög koncentration av brott eller låg/ingen

koncentration av brott. Detta förhållningssätt till platser går också att koppla till definitionen

av plats som ‘’Ett ställe för individers och gruppers identitet’’ (Rogers, Castree & Kitchin

2013) där det läggs en värdering baserat på erfarenhet av vad platser är samt att det är
34



Erika Ståhl - Examensarbete inom kandidatprogrammet för samhällsplanering

polisernas perception som definierar plats utifrån hotspots av brottslighet. Men det går även

hand i hand med idén av att en plats är en koordinat eller en ‘’Fixerad plats på jordens yta’’

(ibid.) eftersom en hotspot av brottslighet har en geografisk anknytning.

Värt att nämna är att informant 1 (22/4-21), som arbetar på NOA med bland annat

GIS kopplat till brottslighet, pratar om platsen kopplat till såväl erfarenhet som en geografisk

yta. Informant 2 (29/4-21) och 3 (3/5-21), som arbetar med ingripandeverksamhet, pratar om

platsen som en geografisk yta kopplat till larm men annars är deras definition av en plats

framförallt kopplat till erfarenhetet och perception. En viktig skillnad i hur de definierar

platsen kan vara kopplat till hur deras arbete kring platsen ser ut. Eftersom informant 1

arbetar med GIS och därav tar ut hotspots med koppling till geografiska områden är det inte

orimligt att detta påverkar hans definition av vad en plats är. Informant 2 och 3 gör

kopplingen mellan plats och koordinater när de får detta skickat till sig från

regionsledningscentralen medan deras övriga definition av en plats under grön tid påverkas

av att de arbetar mer självständigt och uppsökande baserat på erfarenhet och tips. Deras

definition av en plats kommer således också att påverka deras rörelsemönster. Detta kan

innebära att de rör sig på homogena platser eftersom dessa främst är kopplade till deras

erfarenhet och därav värderingen de lägger i varför en plats är viktig att röra sig på.

Ser man till detta resonemang är egentligen definitionen av en plats, oavsett om det är

relaterat till ‘’En fixerad plats på jordens yta’’ eller ‘’Ett ställe för individers och gruppers

identitet’’ (Rogers, Castree & Kitchin 2013), styrt av erfarenheter kopplade till polisernas

professionen. Detta innebär dels att det är deras perception som bestämmer vad en plats är

och hur den definieras men kan till viss del beskrivas som ‘’nätverk och noder’’ (ibid.)  där

platsen är under ständig förändring och inte har en fast slutpunkt (ibid.). Även om

informanterna verkar överens om att plats är direkt kopplat till brottslighet eller

icke-brottslighet så berör de ämnet att brottslighet kan flytta sig och att det är viktigt att inte

enbart fokusera på ett och samma ställe. Därav kan deras definition av en plats tolkas som ett

nätverk med noder där brottsligheten förflyttar sig och förändras beroende på de insatser som

görs.

Analysen som utfördes i GIS för att ta ut hotspots över brottslighet i Malmö på

gatunivå innebär att begreppet plats dels kopplas till ‘’En fixerad plats på jordens yta’’

(Rogers, Castree & Kitchin 2013) dels till ‘’nätverk och noder’’ (ibid.) beroende på hur man

använder sig av och tolkar resultatet. Kartorna visar fixerade platser i Malmö utan att det

läggs någon värdering i det kopplat till personliga erfarenheter vilket skiljer sig från

informant 2 (29/4-21) och 3s (3/5-21) beskrivning av en plats. Men det går att använda

kartorna för att analysera flera platser och jämföra dessa vilket kan skapa en förståelse för att
35



Erika Ståhl - Examensarbete inom kandidatprogrammet för samhällsplanering

se en plats som just nätverk och noder. Om det hade gjorts fler kartor som visat dessa brott

under en längre tid hade det varit möjligt att se om hotspots av misshandel och skadegörelse

varit utmarkerade på samma platser i Malmö eller om de förflyttar sig. Det hade även varit

möjligt att analysera om de vägar med flest andel avslutade fall av exempelvis skadegörelse

legat i nära anslutning till vägar med mindre andel avslutade fall för att undersöka om det

finns ett mönster  i koncentrationen av skadegörelse eller om fallen är mer slumpvisa.

Med detta i åtanke är kan det vara möjligt att förändra ett rörelsemönster genom att

skapa förutsättningar för poliser i yttre tjänst att kunna vidga sina erfarenheter av vad en plats

är genom exempelvis IT-stöd och kartor för att skapa nya lägesbilder. Detta kan bidra till att

deras erfarenhet vid grön tid kommer mynna ut i att en plats kan vara kopplad till koordinater

även under denna tid såsom informant 1 (22/4-21) beskriver. Genom att implementera ett

sådant stöd för poliser i yttre tjänst hade det varit möjligt att jämföra om deras rörelsemönster

hade förändrats baserat på vad de definierar som en plats och om, och i så fall hur, detta hade

påverkat det preventiva arbetet och om koncentrationen av brott förändras.

6.2.1 Brottsprevention och plats-baserat arbete med GIS

Detta avsnitt bygger vidare på föregående analys om polisens definition och användning av

begreppet plats. Den syftar den till att analysera samma frågeställningar men den beaktar även

frågeställningen Vilken potential och vilka utmaningar finns det för polisen med att kartlägga

brottsutsatta platser med hjälp av GIS? i beaktning då avsnittet lyfter såväl potentialen med att

arbeta plats-baserat med hjälp av GIS men även vilka utmaningar som finns.

Under intervjuerna med informanterna framgick det att polisens arbete under grön tid

till stor del är brottspreventivt arbete. Genom att rikta sitt arbete på specifika platser baserat på

erfarenhet och tips arbetar de brottspreventivt på så sätt att de inte åker på akuta uppdrag utan

snarare själva hittar pågående brottslighet eller bara är synliga på platser och därav fungerar

som kapabla väktare likt beskrivningen i rutinaktivitetsteorin (Andersson 2018, 219).

Informant 1 (22/4-21) beskrev hur arbetet med EMBRACE och samverkan mellan olika

aktörer var en bra utgångspunkt för att skapa lägesbilder och veta var och hur de ska arbeta

brottspreventivt. Däremot förklarar informant 1 att tjänsten rimligtvis aldrig kommer kunna

nyttjas av polisen till fullo sett till sekretesskydd. Istället hade det varit bättre att utveckla något

liknande system internt, likt Survey 123 som de använder nu, för att gå runt sekretessproblemet.

Dock är det just samverkan mellan aktörer, framförallt kommunen, som informant 1 lyfter som

en viktig beståndsdel i det brottspreventiva arbetet.

Det arbete som informanterna beskriver under grön tid liknar det problemorienterade

polisarbetet som ska användas som en kompletterande metod till deras obligatoriska uppgifter.
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Genom att arbeta på platser där de vet att brott begås, innan de begås, har de möjlighet att verka

brottspreventivt. Detta sker bland annat genom att samla in tips, fokusera specifika insatser på

de utvalda platserna och skapa lägesbilder (Andersson 2018, 227 f). För att denna form av

polisarbete ska resultera i konkreta resultat är det nödvändigt att de dels har adekvat

information som visar vilka platser de bör fokusera sitt arbete på, dels möjlighet att analysera

och jämföra detta med tidigare resultat för att sedan kunna utvärdera sitt arbete. Det

problemorienterade polisarbetet är som mest effektivt om det utförs i samverkan med andra

aktörer för att skapa en enhetlig bild av problemet samt agera på primär och sekundär nivå likt

den situationella brottspreventionen  (ibid.).

GIS-analysen, avsnitt 5.2 Resultat från GIS-analys, över hotspots med brottslighet

skapar en lättöverskådlig bild av de avslutade fall av skadegörelse och misshandel under

perioden 1 januari - 1 april 2021. En sådan typ av karta med utmarkerade hotspots knyter ihop

informant 2 (29/4-21) och 3s (3/5-21) syn på platser, ställen där det begås eller inte begås brott,

med definitionen av en plats som ‘’En fixerad plats på jordens yta’’ (Rogers, Castree & Kitchin

2013). Detta skapar möjligheter att dels kunna ta ut platser baserat på aktuell statistik och

därefter fokusera arbetet under grön tid på tidigare händelser och inte enbart erfarenheter. En

sådan kompletterande metod i polisens arbete i yttre tjänst hade kunnat ses som en del av det

problemorienterade polisarbetet i kombination med den situationella brottspreventionen. Det

ska med andra ord inte ses som en enskild arbetsmetod utan som en kompletterande metod till

den erfarenhet som poliserna själva besitter. Statistiken som presenteras i kartorna öppnar även

upp för diskussion och samverkan mellan andra aktörer för att gemensamt kunna arbeta utifrån

den aktuella lägesbilden.

Liknande kartor över hotspots med brott har använts i New York och planeras att

användas i Stockholm vilket beskrivs under avsnitt 2.3. Syftet med dessa kartor är dock inte att

de ska användas av polismyndigheten per se utan snarare göra det möjligt för allmänheten få ta

del av data över brottslighet (Svensson 2021). Baserat på planerna om interaktiva kartor i

Stockholm finns det möjlighet att skapa liknande kartor i Malmö som kan användas av poliser i

yttre tjänst. Det framgår under intervjuerna med informanterna att sådana kartor inte existerar

för de poliser som arbetar i yttre tjänst men de ställer sig positiva till att kunna införa något

liknande.

De utmaningar som informanterna nämner under intervjuerna angående att

implementera kartor med hotspots i polisbilarna kretsar kring erfarenhet och arbetsmetoder.

Informant 1 (22/4-21) förklarar att arbetet med GIS är relativt nytt och att det krävs mer teknisk

kunskap inom området för att vidareutveckla det och framförallt för att få ut det till poliser i

yttre tjänst. Sett till de IT-stöd som finns idag ser informant 1 inga större begränsningar för att
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det ska vara möjligt att använda sig av kartor med hotspots för poliser i yttre tjänst. Informant 2

(29/4-21) och 3 (3/5-21) välkomnar idéen om att kunna använda sig av en tjänst med hotspot

eftersom det kan förändra rörelsemönstret hos vissa poliser samt vara positivt vid viss typ av

brottslighet. Däremot lyfter informant 2 oro kring att arbetet ska bli allt för strukturerat under

den gröna tiden och att det finns en risk med att enbart fokusera på platser som är utpekade på

en karta. Ser vi till utmaningen med att arbetet kan upplevas för styrt av kartor med hotspots går

det återigen att koppla detta till att arbetsmetoden, likt det problemorienterade polisarbetet, bör

nyttjas som en kompletterande arbetsmetod. Risken med att missa andra viktiga platser är dock

viktig att beakta. Men ser man till bland annat Weisburds forskning på hotspots och brott så kan

ett plats-baserat arbete utifrån hotspots vara gynnsamt i längden. Genom att fokusera på

specifika platser anser han att risken för att brotten skulle förflytta sig till nya ställen är relativt

liten medan chansen att det preventiva arbetet på en plats kan ha positiv spridning till andra

ställen är betydligt högre (Weisburd et al. 2006, 576 ff).

7. Diskussion
Denna diskussion ämnar vidareutveckla vissa av resonemangen som presenterats under

föregående avsnitt. Avsnittet kommer att diskutera vilka möjligheter det finns att ytterligare

vidareutveckla arbetet med GIS för att förändra polisens rörelsemönster och vilka möjligheter

det finns att implementera arbetet för poliser i yttre tjänst.

Intervjuerna med informanterna har gett information om hur GIS används inom

polismyndigheten idag samt vilka möjligheter det finns att utveckla detta arbete för att påverka

rörelsemönstret för poliser i yttre tjänst. De kartor över hotspots som återfinns i avsnitt 5.2 visar

en relativt enkel metod men som inte används för poliser i yttre tjänst idag. Däremot är alla

informanter som blivit intervjuade positiva till att ett sådant verktyg skulle kunna

implementeras och exempelvis finnas i deras tjänst Polman som sitter i bilarna. Detta hade

kunnat vara behjälpligt dels för att veta vilka platser som är aktuella att fokusera på just nu dels

för att kunna analysera och utvärdera polisens plats-baserade arbete under grön tid. Tanken är

inte att kartor med hotspots ska ersätta det plats-baserade arbetet de utför under grön tid idag

utan snarare fungera som ett kompletterande verktyg i det problemorienterade polisarbetet.

De kartor som presenteras under avsnitt 5.2 är, som tidigare nämnts, enbart baserade på

statistik från avslutade fall. Hade de istället inkluderat alla anmälningar som upprättats på dessa

gator hade resultatet kunna se annorlunda ut sett till hotspots. Det är även värt att nämna att

längden på vägen kan påverka antalet avslutade fall som ses i resultatet. Vid en större analys

som är kopplad till brottslighet på gatunivå hade alltså längden på vägen kunnat vara en
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parameter som bör vägas in för att få att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Avsikten är

dock inte att analysera var det begås flest misshandelsfall och varför utan snarare visa hur

metoden kan användas för att få en överblick av en viss typ av brottslighet som sedan kan

användas av dels poliser i yttre tjänst dels i samverkan med kommunen för att veta hur de ska

prioritera det brottspreventiva arbetet.

Polisen använder sig av GIS idag och tekniken som finns i såväl deras mobiltelefoner

som Polman i bilen har, enligt informanterna, stor potential.  Det finns med andra ord

möjligheter att använda sig av GIS för att underlätta polisens plats-baserade arbete i yttre tjänst

och även påverka deras inställning och erfarenhet till platser. Utifrån intervjuerna med

informant 2 (29/4-21) och 3 (3/5-21) framkommer det även brister i hur de får information om

brottsutsatta platser i dagsläget som de bör fokusera på. Denna information får de delvis genom

en hotspots karta på en PowerPoint, muntligt eller i form av mail. En interaktiv karta med

aktuell information om brott hade kunnat skapas för att användas av poliser och på så vis skapa

bättre förutsättningar för deras arbete under grön tid men även göra det möjligt att kunna

analysera och jämföra hotspotsen under tid.
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8. Slutsatser
Syftet med denna uppsats var att undersöka polismyndighetens arbete med GIS och

möjligheterna till att effektivisera arbetet för att nå ut till poliser i yttre tjänst samt undersöka

och problematisera hur poliser definierar en plats och hur deras definition påverkar deras

rörelsemönster. Detta har undersökts utifrån en övergripande frågeställning med 4

kompletterande underfrågor och slutsatserna för detta kommer att presenteras här.

Frågan om hur polismyndigheten arbetar med GIS idag har främst besvarats utifrån

intervjun med stöd av nyckelinformant informant 1 (22/4-21). Arbetet med GIS inom

polismyndigheten är relativt nytt och baseras främst på det onlinebaserade

datainslamlingsverktyget Survey 123 där de har möjlighet att föra in data och svara på frågor

för att kartlägga områden och hotspots. Detta arbete utförs i samverkan med lokalpoliser och

kommunen för att tillsammans kunna ta ut en aktuell lägesbild och arbeta utifrån den.

Det finns potential men också utmaningar med att kartlägga brottsutsatta platser för

polisen med hjälp av GIS. De främsta utmaningarna som kom upp under intervjuerna samt i

analysen kretsade kring att det behövs mer kunskap inom GIS-området för att kunna utveckla

arbetet samt att få poliser i yttre tjänst att se verktyget som relevant i deras arbete. Under

intervjun framkom det att en informant såg en risk med att arbeta utifrån hotspots kartor under

grön tid. Den risken var att polisernas arbete med tips och egna kontroller skulle komma att

minska vilket kan göra att andra viktiga platser i Malmö inte syns. Denna oro är viktig att

beakta men det är även värt att poängtera att dessa kartor borde användas som ett

kompletterande verktyg och alltså inte ersätta deras övriga arbete under grön tid.

Poliserna som blivit intervjuade definierar plats baserat på deras erfarenhet inom yrket.

Informant 1 ( 22/4-21), som arbetar på NOA, definierar plats utifrån en geografisk plats samt

att det är ett ställe med antingen brottslig aktivitet eller ingen brottslig aktivitet. Informant 2

(29/4-21) och 3 (3/5-21), som arbetar med ingripandeverksamhet, definierar plats utifrån den

andra definitionen under grön tid och utifrån geografiska koordinater när de blir skickade på

larm. Ingen av informanterna gör en större skillnad mellan plats och hotspot mer än att en

hotspot är en plats med större koncentration av brottslighet. Definitionen av plats har stor

betydelse för poliser i yttre tjänst eftersom det är den avgörande faktorn för deras

rörelsemönster under grön tid. Hur de rör sig mellan platser i Malmö under grön tid är främst

baserat på deras erfarenhet och tips de får in vilket gör att deras definition av en plats är det

centrala i hur deras rörelsemönster ser ut.
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Utifrån intervjuerna samt analysen utförd med GIS kan det vara möjligt att effektivisera

polisens plats-baserade arbete med hjälp av GIS i Malmö. Genom att ha kartor i bilen som visar

platser baserade på hotspots med specifik brottslighet har de möjlighet att inte enbart arbeta

utifrån erfarenhet och tips utan även arbeta utifrån aktuell data. Möjligheten att förändra deras

syn på begreppet plats är stor då informanterna som arbetar i ingripandeverksamhet i nuläget

inte definierar begreppet plats under grön tid baserat på fasta punkter knutna till geografi utan

snarare på egen erfarenhet. Det finns även potential att dessa kartor kan förändra deras

rörelsemönster under grön tid och framförallt vara behjälpligt för de poliser som saknar

lokalkännedom eller inte arbetar lika aktivt med uppsökande verksamhet eller tips.

För att sammanfatta och besvara den övergripande frågeställningen: Vad har plats för

betydelse för den svenska polismyndighetens rörelsemönster och vilka möjligheter finns det för

GIS att förändra deras syn på begreppet plats och hotspots? så har plats en central roll för hur

poliserna rör sig under grön tid och det finns möjligheter att förändra deras uppfattning av

begreppet plats och hotspots med hjälp av GIS. Om de poliser som arbetar i yttre tjänst får

möjlighet att basera delar av sitt rörelsemönster på en karta över hotspots av brottslighet kan

deras uppfattning om vad som är en plats grundas på något mer aktuellt och statiskt än enbart

deras erfarenhet.

9. Vidare forskning
För att ta undersöka om GIS faktiskt hade kunnat förändra synen på plats och hotspots hos

poliser och rörelsemönstret för poliser i yttre tjänst hade vidare studier på ämnet behövts

utföras. Exempelvis hade kartor med aktuell data över utvald brottslighet kunnat tas fram och

en fallstudie där poliser i yttre tjänst i Malmö hade fått ta del av kartorna i bilen och delvis

arbeta utifrån dem. Genom att genomföra intervjuer innan fältstudien påbörjades samt efter att

den avslutades hade det varit möjligt att ta reda på om deras uppfattning av platser har

påverksams samt om deras rörelsemönster under grön tid har förändrats. Det hade även varit

möjligt att jämföra kartorna som användes inför fältstudien med nya kartor som är baserade på

statistik från det att fältstudien påbörjats för att undersöka om det finns någon signifikant

skillnad i var anmälningar om brott har upprättats samt om densiteten för hotspoten har

förändrats.
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Bilagor

1. Bilaga 1: Intervjuguide

1.a Intervjuguide informant 1

Frågor:

- Beskriv gärna din arbetsroll inom polismyndigheten

- Hur arbetar polismyndigheten med GIS idag?

- Hur har utvecklingen av GIS sett ut de senaste åren inom polismyndigheten?

- Vilka arbetar med GIS inom polismyndigheten och vad används det till?

- Vilka möjligheter ser du med att använda GIS för att kartlägga platser med hög densitet

av brott?

- Finns det några riskfaktorer man bör vara medveten om vid ett sådant arbete?

- Om polismyndigheten arbetar med GIS i form av hot spots för att kunna kartlägga och

analysera specifika platser, är detta något som når ut hela vägen till de som arbetar i

yttre tjänst?

- Hur ser samarbetet med andra aktörer ut i arbetet med GIS?

- I Stockholm ska de använda sig av en interaktiv brottskarta som ska göras tillgänglig för

allmänheten där det är möjligt att se vilka delar som är mest brottsutsatta. Hur ser du på

att kartan görs tillgänglig för allmänheten och använder sig polisen redan av en sådan

tjänst internt?

- Har du inblick i tjänsten EMBRACE som används av polisen och ytterligare

samverkande aktörer i vissa kommuner för att föra statistik och verka

brottsförebyggande? Om ja, tycker du att tjänsten fyller ett syfte?

1.b Intervjuguide informant 2 och 3

Frågor:

- Hur länge har du jobbat som polis och länge har du arbetat IGV?

- Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

- Hur fokuserar du/ni ert arbete under tiden ni inte är på ett larm?

- Får ni information om brottsutsatta platser?

- Hur får ni den informationen?

- Jobbar du tips-baserat?

- Hur gör du då?
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- Har dina kollegor samma tips att arbeta utifrån?

- Finns det någon kanal där ni kan samla sådan underrättelse?

- Har ni något it-stöd som hjälper er att arbeta brottspreventivt när ni jobbar IGV?

exempelvis under särskilda händelser eller insatser?

- Skulle en karta i polman där brottsutsatta platser är utmärkta hjälpa dig i ditt arbete?

- Tror du att en sån karta hade kunnat påverka ert rörelsemönster och i så fall hur?

- Ser du några risker med att man har en sådan

2. Bilaga 2: Tabeller

Tabell 3a: Antal avslutade fall av misshandel 1 januari - 1 april 2021
Gatunamn Antal avslutade fall av misshandel

Bergsgatan 12

Södra Förstadsgatan 11

Eriksfältsgatan 8

Delsjögatan 7

Föreningsgatan 7

Hyacintgatan 7

Hårds Väg 7

Ramels Väg 7

Bennets Väg 6

Stadiongatan 6

Thomsons Väg 6

Fågelbacksgatan 5

Hyllie Boulevard 5

Norra Grängesbergsgatan 5

Per Albin Hanssons Väg 5

Skeppsbron 5

Stora Trädgårdsgatan 5

Södra Gulsparvsgatan 5
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Tabell 2b:Antal avslutade fall av skadegörelse 1 januari - 1 april 2021
Gatunamn Antal avslutade fall av skadegörelse

Augustenborgsgatan 10

Ramels Väg 10

Hårds Väg 8

Per Albin Hanssons Väg 8

Södra Förstadsgatan 8

Norra Grängesbergsgatan 7

Thomsons Väg 7

Kronetorpsgatan 6

Köpenhamnsvägen 6

Munkhättegatan 6

Norra Vallgatan 6

Strandgatan 6

Södra Bulltoftavägen 6

Östra Farmvägen 6

Agneslundsvägen 5

Amiralsgatan 5

Centralplan 5

Eriksfältsgatan 5

Hyllie Boulevard 5

Hyllie Stationsväg 5

Hålsjögatan 5

Klågerupsvägen 5

Kristianstadsgatan 5

Kung Oscars Väg 5

Listergatan 5

Lorensborgsgatan 5

Vattenverksvägen 5

Västra Skrävlinge Kyrkoväg 5

Ängelholmsgatan 5

Östra Förstadsgatan 5
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Tabell 3b:Antal avslutade fall av skadegörelse och misshandel 1 januari - 1 april 2021
Gatunamn Antal avslutade fall av skadegörelse och misshandel

Södra Förstadsgatan 19

Ramels Väg 17

Hårds Väg 15

Thomsons Väg 13

Eriksfältsgatan 13

Per Albin Hanssons väg 13

Norra Grängesbergsgatan 12

Hyllie Boulevard 10
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