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Sammanfattning 
 
Detta arbete handlar om hur man visuellt kan påvisa samband mellan händelser i rum och tid. 
I rapporten redovisas en funktionsmodell för analys av händelser i rum och tid i syfte att se 
eventuella mönster. 
 
Jag anser att de problem som i första hand behöver lösas för att kunna automatisera 
analysstegen är vetenskaplig forskning som handlar om att formulera, modellera och lösa 
problem av liknande art, vilkas informationsstruktur än så länge är otillräckligt känd. 
 
Framtagen funktionsmodell bygger därför på en interaktion mellan en erfaren analytiker och 
ett begränsat verktygsstöd. Detta betyder inte att konkreta delproblem inte kunnat lösas, vilket 
är vad denna rapport redovisar. 
 
Växelvisa urval (kluster) i tid och rum kombinerat med manuell värdering av sammanhang 
ökar förmågan att göra utsagor om position, identitet, omfattning och verksamhet för stora 
mängder underrättelsedata. 
 
I en vidareutveckling av analyser i rum och tid, med tillhörande programvarustöd, förutsätts 
kravställning av: 

• Rapportdata - mätvärdesnoggrannhet, kvalitet och referenssystem 
• Mätsystem och rapportering – tillgänglighet och tillförlitlighet 
• Modeller av relevanta företeelser som skall kunna analyseras 
• Åtgärdsalternativ för kompletterande underrättelsefrågor 

 
De händelsedata som analyserats i detta arbete kommer från Rikskriminalpolisen och består 
av mobiltelefonsamtal. Mobiltelefonsamtalen har analyserats med hjälp av CrimeStat och 
PredictIT där resultatet, som består av samband mellan samtalen i rum och tid, kan 
presenteras visuellt i ArcView. Kombinationen av programvarorna ger positiva resultat då 
man med rätt kunskap och erfarenhet om händelserna kan urskilja samband på ett relativt 
snabbt sätt.  



 

 



 

 

Abstract 
 
This work shows how correlation between events may be presented visually in space and 
time. In the report a functional model is described for analysis of events in space and time in 
order to identify possible patterns. 
 
In my opinion the first problem that needs to be solved when it comes to the automatization of 
the steps in the analysis is scientific research that deals with formulating, modeling and 
solving problems of similar fashion, in which the information structure so far is relative 
unknown.      
 
That is why the functional model that has been developed is based on an interaction between a 
skilled analyst and a limited support of tools. This does not mean that concrete sub problems 
have not been solved, which this report will show.    
 
Alternate selections (clusters) in time and space combined with manual evaluations of 
consistency increases the ability to make statements about position, identity, extent and 
activity for large amount of intelligence data.    
 
In a further development of analysis in space and time, complemented with supporting tools, a 
set of requirements are assumed: 

• Intelligence data – accuracy of measurements, quality and reference systems  
• Measurement systems and reporting – availability and reliability 
• Models of relevant activities that should be able to be analysed 
• Measures of alternatives for complementary intelligence requests  

 
The event data that has been analysed in this work comes from the National Criminal 
Investigation Department and consists of mobile phone calls. The mobile phone calls have 
been analysed with CrimeStat and PredictIT where the result, which consists of correlations 
between phone calls in space and time, can be presented visually in ArcView. Given adequate 
knowledge and experience about the events, the combination of the software tools gives 
positive result with an opportunity to discern correlation fairly quick.  
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1 Inledning 
 
Detta examensarbete är utfört på Linköpings tekniska högskola, Campus Norrköping, under 
Institutionen för Teknik och Naturvetenskap (ITN). Ämnen som berörs är i huvudsak Geogra-
fiska Informationssystem (GIS), statistik- och sannolikhetslära. Beställaren av det system som 
detta examensarbete kretsar kring är Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum. 
Under arbetets gång togs en teoretisk funktionsmodell fram för att analysera händelser som 
sedan var tvungen att prövas rent praktiskt. För att testa systemet/funktionsmodellen har hän-
delsedata bestående av mobiltelefonsamtal från Rikskriminalpolisens Analysrotel använts. 
Dessa mobiltelefonlistor är sekretessbelagda och ingår därmed inte i denna rapport.  
 
 

1.1 Problemformulering 
 
Vid analyser av händelser måste man först och främst veta vad man vill ta reda på. I dagsläget 
finns många metoder för att se samband mellan händelser rent geografiskt, t.ex. var i geogra-
fin koncentrationen av händelser är större än normalt. Det finns även metoder för att se sam-
band mellan händelser rent tidsmässigt, t.ex. när vissa typer av händelser brukar äga rum. 
Men en händelse sker både i rum och tid. Att dela på begreppet ”händelse” och bara leta efter 
samband i geografin eller i tiden kan därmed bli missvisande vid operativa analyser eftersom 
man då vill se samband mellan händelser. 
 
Uppgiften i detta examensarbete var följande: 
 
• Finna en metod för att analysera händelser uppbyggda enligt verksamhet, läge och tid i 

syfte att se samband/mönster för att kunna göra prognoser 
 
Kraven på metoden var följande: 
 
• Algoritmerna måste hantera olika observationsfrekvenser (observationerna skall inte be-

höva vara bundna till ett bestämt antal platser eller tider) 
• Händelser måste kunna visas visuellt både i rum och tid 
 
Framtaget resultat skall i ett senare skede kunna användas av personal som utbildats vid För-
svarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum och personal inom Rikskriminalpolisen. 
 
 

1.2 Bakgrund 
 
Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FM UndSäkC) upprättades år 1998 
efter ett beslut om att all kunskap inom underrättelse- och säkerhetstjänst från hela Försvars-
makten skulle samlas till en och samma plats. Den Militära Underrättelse- och Säkerhetstjäns-
ten (MUST) som lyder under Högkvarteret, styr centrat med uppgifter. 
Sedan några år tillbaka har man på FM UndSäkC arbetat med att finna metoder för att bearbe-
ta olika slag händelser. Att bearbeta händelser/information är ett steg i den s.k. underrättelse-
cykeln som består av: planering, inhämtning, bearbetning och delgivning. FM UndSäkC har 
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till exempel utvecklat ett program som heter PredictIT. PredictIT används för att finna tids-
mönster bland olika händelser och är tänkt att användas vid internationella fredsbevarande 
insatser. 
 
Rikskriminalpolisen arbetar med bekämpning av organiserad brottslighet på nationell och 
internationell nivå. Inom Rikskriminalpolisen finns Kriminalunderrättelsetjänsten (KUT) som 
även de arbetar efter underrättelsecykeln. System för bearbetning av information är därför en 
viktig del för att få fram relevanta underrättelser.    
 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Generellt finns det en ekonomisk avgränsning, där kostnaderna för programvaror m.m. som 
används vid analyserna i detta examensarbete inte skall belasta Försvarsmakten. En annan 
övergripande avgränsning är att systemet som tas fram inte beräknar sannolikheter för att en 
händelse äger rum vid någon särskild plats eller tid, utan det skall användas för att identifiera 
intressanta händelser där samband råder mellan dessa i rum och tid.  
 
 

1.3.1 Programvaror 
 
Efter genomförd litteraturstudie har jag kommit i kontakt med flera analysmetoder och ana-
lysprogram som finns på marknaden idag. Då uppgiften i detta arbete kommer från Försvars-
maktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum måste programvarorna som används vid analy-
serna kunna användas av Försvarsmakten. Därmed har ArcView 3.1 används för att visuellt 
visa var händelserna har ägt rum, eftersom Försvarsmakten har licens för denna programvara. 
Av de analysprogram som finns har CrimeStat används då programvaran är väl beprövad och 
innehåller många olika typer av statistiska analysmetoder (se 4.1 CrimeStat). För tidsmässiga 
analyser har PredictIT används vilket är framtaget av Försvarsmaktens Underrättelse- och 
Säkerhetscentrum (se 4.2 PredictIT).   
 
 

1.3.2 Indata 
 
De indata som använts för att testa systemet i detta examensarbete kommer från Rikskrimi-
nalpolisen. Händelserna i indata består av mobiltelefonsamtal som har ägt rum i Stockholm. I 
uppgiften som Försvarsmakten har ställt skall händelserna innehålla information om typ av 
verksamhet, X- och Y-koordinater för händelserna samt tidpunkter för dessa. Mobiltelefonlis-
torna från Rikskriminalpolisen innehåller det mobiltelefonnummer som kopplats upp mot den 
närmast tillgängliga mast, X- och Y-koordinaten för masten, datum och tidpunkt för uppkopp-
lingen samt vilken vinkel i förhållande till masten uppkopplingen skedde ifrån.  
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1.3.3 Analysområde 
 
Då de mobiltelefonsamtal som ingår i telefonlistorna har kopplats upp mot master i Stock-
holm blir Stockholmsområdet en geografisk avgränsning. I detta arbete har därmed GSD-
Tätort för Stockholms län använts.  
 
GSD-Tätort är en serie kartdatabaser som tillsammans omfattar cirka 300 av Sveriges tätorter 
och är framtaget av Lantmäteriet. Förkortningen GSD står för Geografiska Sverigedata och 
omfattar grundläggande landskapsinformation. Databaserna är avsedda att användas som in-
data till geografiska informationssystem såsom ArcView. GSD Tätort är uppbyggd av vektor-
data, dvs. objektens geometri lagras i en databas med hjälp av punkter som binds samman 
med vektorer. Vektordata består därför alltid av koordinater för punkter och information om 
hur punkterna skall bindas samman.  
 
GSD-Tätorts databaser innehåller följande datatyper: 
 
Tema Typ Beskrivning 

Markanvändning Ytor Grönområden/övrig mark, vattenytor, sankmark, 
bebyggelse, öppen mark och industrimark 

Offentliga byggnader Ytor Offentliga byggnader samt ruiner med namn 

Vägnät Linjer Namn och adressuppgifter, vägklass, vägnummer, 
nivå, längd på delsträckor 

Spår Linjer Tunnelbana, spårväg, järnväg 
Idrottsplatser Ytor Idrottsplatser med namn 
Hydrografi Linjer Innehåller viss linjär hydrografi, t.ex. bäckar 

Text Punkter Ortnamn, områdesnamn, torg, parker, anläggning-
ar, sjöar, vattendrag, info 

Tätortens gräns Yta Tätortens yta 

Buffertgräns  Yta Tätortens yta som används vid klippning mot 
GSD-Blå kartans vägar 

 
 

1.4 Rapportens struktur (läshänvisningar) 
 
I den första inledande delen av rapporten (kapitel 2) redovisas den litteraturstudie som bedri-
vits. Litteraturstudien beskriver ur ett historiskt perspektiv hur utvecklingen av analysmetoder 
och analysprogram inom brottsbekämpning fortskridit samt att den tar upp vissa av de ana-
lysmetoder och analysprogram som finns i dagsläget. 
 
Kapitel 3 beskriver de olika program som använts för att bedriva de analyser som systembe-
skrivningen tar upp. 
 
Kapitel 4 redogör för den systembeskrivning som examensarbetet kretsar kring samt redovisar 
hur man går till väga vid händelseanalyser av mobiltelefonsamtal. Alltså hur programmen 
som beskrivs i kapitel 3 används vid dessa särskilda analyser. 
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I den avslutande delen av rapporten (kapitel 5) redovisas resultaten och slutsatserna. Här re-
dovisas även vilka styrkor och svagheter som finns med funktionsmodellen, dess tillämpning-
ar samt rekommendationer för fortsatt arbete. 
 
Till rapporten tillhör även bilagor. Dessa bilagor finns representerade sist i rapporten och in-
nehåller en lista för hur man använder programmen steg för steg vid analyserna. I bilagorna 
finner man även ett exempel som visar hur man med hjälp av den framtagna funktionsmodel-
len kan analysera olika mobiltelefonsamtal. 
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2 Litteraturstudie 
 
Den litteraturstudie som genomförts har gått ut på att ta reda vilka typer av analysprogram 
och analysmetoder som finns inom brottsbekämpning i dagsläget. Syftet var även att värdera 
användningsområdena för dessa program samt utvecklingstrenderna inom ämnet. Då utveck-
lingen av brottsanalyser med hjälp av geografiska informationssystem och statistik inte kom-
mit lika långt i Sverige som t.ex. USA och England har litteraturen kommit från just USA och 
England. Internet har därmed varit huvudkällan till den litteratur som studerats. Jag har även 
tagit del av Totalförsvarets Forskningsinstituts (FOI:s) rapporter om informationsfusion där 
klustring och klassificering av fordon och förband är målen vid analyserna. Processen klust-
ring och klassificering kallas där för förbandsaggregering. Slutsatserna som FOI har dragit är 
att det kommer att dröja ungefär 10 år av fokuserad forskning för svenska försvaret att finna 
en praktiskt användbar metodik för informationsfusion. I slutet av rapporten, under kapitel 6 
Referenser, redovisas de böcker, rapporter och hemsidor som ligger till grund för resone-
manget genom rapporten. 
 
 

2.1 Historik 
 
Användningen av olika analysprogram vid brottsanalyser inom kriminalunderrättelsetjänst 
(KUT) började i USA (se Internetreferens 14). På 1960-talet då den organiserade brottslighe-
ten började bli ett stort hot mot samhället i USA var man tvungen att ta fram metoder som 
kartlade de kriminella organisationernas beteende. Detta för att på ett effektivare sätt kunna 
urskilja de kopplingar och mönster som finns bland kriminella, kriminellas beteende och 
brottsplatser.  
 
I juni 1992 enades 12 europeiska medlemsländer i Interpol om en definition av kriminalun-
derrättelsetjänst: ”Criminal intelligence analysis is the identification of and the provision of 
insight into the relationship between crime data and other potentially relevant data with a 
view to police and/or judicial practice” (se Internetreferens 14). Man kan alltså kortfattat se 
kriminalunderrättelsetjänst som en funktion som identifierar relationer mellan brottsdata och 
andra relevanta data. Dessa relationer kan t.ex. bestå av olika telefonsamtal/kontakter mellan 
personer som i slutändan leder till rån, smuggling eller andra kriminella aktiviteter.  
 
I USA har analyser av brottsstatistik med hjälp av GIS blivit ett stort område då det även an-
vänds i praktiken. Ca: 13 % av alla polismyndigheter i USA använder just GIS som hjälpme-
del för att analysera brottsfall (se Internetreferens 5, sidan 3). 1997 startade National Institute 
of Justice (NIJ) organisationen: Mapping and Analysis for Public Safety (MAPS). Ett år sena-
re startade NIJ ett utbildningsprogram vid National Law Enforcement som fick namnet: Cri-
me Mapping and Analysis Program. MAPS startades för att man började inse möjligheterna 
som fanns för GIS inom brottsbekämpningsområdet. MAPS har sedan starten haft ett ansvar 
för forskning, uppföljning och utveckling av GIS-teknologi som är kopplad till brottsbekämp-
ning. 
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2.2 Nuvarande analysprogram 
 
Det finns olika metoder för att analysera olika typer av brott. Dels finns det metoder där man 
helt enkelt jämför brottsplatser med geografisk data för att på så sätt kunna se samband mel-
lan brottstyp och plats, dels finns det metoder där man använder sig av sannolikhetslära för att 
räkna ut var det är mest troligt att gärningsmannen begår nästa brott i en brottsserie. Här är 
några exempel på program som finns: Crime Analysis Tools, School Crime Operations Pack-
age, CrimeStat, Community Policing Beat Book samt Regional Crime Analysis Geographic 
Information System (RCAGIS). Programmen kommer nedan att beskrivas översiktligt (för 
mer information se Internetreferens 4). 
 
 

2.2.1 Crime Analysis Tools 
 
Crime Analysis Tools är en modul till ArcView som använder sig av en så kallad PGM-
metod. Modulen är framtagen av Bryan Hill som arbetar vid polisenheten i Pheonix, USA. 
PGM står för Probability Grid Method och är en metod för att förutspå var nästa brott i en 
serie kommer att äga rum. Problemet med denna metod är att man ofta får ett stort område där 
det är uträknat att nästa brott kommer att äga rum. Syftet är därmed att den som utför analysen 
genom rutin, erfarenhet och vana att arbeta med brottsserier skall kunna se möjliga mål i det 
större område som räknats fram.  
 
De delar som ingår i PGM är bland annat Gottleib rektanglar och standardavvikelseellipser 
(se Standardavvikelseellips under kapitel 4.1.5). Metoderna fungerar på samma sätt, nämligen 
att ett område tas fram där 68 % respektive 95 % av alla brott har inträffat. Skillnaden är att 
det bildas två stycket rektanglar över det aktuella området när man använder Gottleibs teori, 
medan det bildas två stycken ellipsområden när man använder standardavvikelseellipser. Teo-
rin är att det är samma sannolikhet att nästa brott inträffar inom framräknade områden.  
 
För att på ett mer övergripligt sätt visa var alla brott har skett använder man sig av ”minimum 
convex hull polygon”, eller minsta konvexa hölje som det kallas på svenska, vilket innebär att 
alla ”yttersta” brott kopplas ihop till ett område. 
  
Det är även värdefullt att beräkna medelpunkten för alla brott. Denna punkt används bland 
annat då man skall beräkna ”3-ring buffers” vilket på svenska kan förklaras som 3 stycken 
ringar som bildas runt en punkt. Cirklarna bildar tillsammans olika buffertzoner vilka tydligen 
skall vara av intresse när man analyserar seriebrott. 
”3-ring buffers” beräknas runt sista brottet som begåtts samt runt medelpunkten för alla brott. 
Det som ingår i beräkningen av dessa 3 cirklar är medelavståndet och standardavvikelsen 
mellan brotten. Radien för den innersta cirkeln är:  
R=(medelavståndet + standardavvikelsen av andra graden)/3. Radien för den andra respektive 
den tredje cirkeln är: 2R och 3R. Av erfarenhet och forskning är den 2:a buffertzonen den 
mest intressanta då de flesta nästkommande brott i en serie sker i denna zon.”3-ring buffers” 
runt medelpunkten beräknas på liknande sätt men medelavståndet i uträkningen är medelav-
ståndet från medelpunkten till alla brott.  
 
Nu när man tagit fram en del användbara ytor för analys kan man ta fram ett så kallat ”sanno-
likhets-rutmönster”. Ett rutmönster läggs ut över analysområdet där de rutor som ingår inom 
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det ”minsta konvexa höljet”, sannolikhetsrektanglarna, sannolikhetsellipserna och sista brot-
tets buffertringar bildar en sannolikhetsgradering. De rutor som finns representerade inom de 
flesta lagren klassas som områden där sannolikheten att ett nytt brott sker är störst. 
 
 

2.2.2 School Crime Operations Package 
 
”School Crime Operations Package” eller ”School COP” som det också kallas, är ett program 
som används för att rapportera in händelser/brott som sker i eller i närheten av en skola. Efter 
det att man bland annat har skrivit vilken typ av brott det handlar om, vem som begick brottet 
samt var brottet begicks kan man börja analysera händelsen. Man kan t.ex. snabbt se om nå-
gon skolelev är särskilt utsatt, om händelserna/brotten brukar inträffa vid samma tidpunkt 
eller vid samma område.  
 
 

2.2.3 CrimeStat 
 
CrimeStat är ett fristående program som går att integrera med de flesta GIS program. Pro-
grammet används för att beräkna hur en datamängd är fördelad rent statistiskt. Då CrimeStat 
är ett program som kommer att ingå i de analyser som utförs i detta examensarbete kommer 
en mer ingående beskrivning av programmet under kapitel 3.1 CrimeStat.   
 
 

2.2.4 Community Policing Beat Book 
 
Detta program är tänkt att användas som ett stöd i polisbilar eller på ledningscentraler. I 
Community Policing Beat Book läggs kartunderlag, adresser och byggnadsinformation (t.ex. 
butiker och banker) in i en databas. Meningen är att man lätt skall kunna söka på adresser och 
platser och därefter få sökresultatet markerat på kartunderlaget.     
 
 

2.2.5 Regional Crime Analysis Geographic Information System (RCAGIS) 
 
Detta program bygger på att man för varje brott som sker, fyller i olika formulär. Detta gör att 
man bygger upp en databas med ”rätt” information om brotten. Därefter kan man plotta ut 
brottsplatserna som punkter i ett kartfönster vilket gör att man lätt kan se var någonstans en 
viss typ av brott är vanligast. I RCAGIS finns inga speciella analysmetoder men är däremot 
framtaget så att det går att integrera med CrimeStat. 
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2.3 Hotspot- analyser 
 
”Hot spot” är ett engelskt begrepp och definieras som: ett begränsat geografiskt område där 
koncentrationen av kriminella aktiviteter är högre än normalt. Dessa geografiska områden kan 
vara i storleksgrad från en enskild plats som t.ex. en gatukorsning där narkotikahandel brukar 
ske, till en yta som t.ex. ett bostadsområde där antalet inbrott är särskilt högt. Genom att iden-
tifiera var någonstans brottsproblemen är som störst kan polisen i ett förebyggande syfte 
patrullera mer i detta område. Man kan till och med tänka sig att man ändrar på infrastruktu-
ren i det utsatta området då det är känt att mörka, skymda och nergångna områden drar till sig 
mer brottslighet.  
 
Det finns teorier om hur hotspots påverkar andra områden som ligger i anslutning till dem 
(Analyzing Crime Patterns, Victor Goldsmith, Philip G. McGuire, John H. Mollenkopf och 
Timothy A. Ross). En av teorierna bygger på att hotspots drar till sig andra brottslingar vilket 
leder till att brottsligheten sprider sig till närliggande områden. Med andra ord menar man att 
storleken på hotspot- området ökar med tiden. 
 
En annan teori bygger på de sidoeffekter som kan uppkomma. Man kan tänka sig att vissa 
områden är speciellt attraktiva för t.ex. inbrott. Brottslingar som är på väg mot dessa områden 
kommer även att lägga märke till hus som ligger i närheten. Alltså ju fler inbrott det begås i 
ett visst område desto större är sannolikheten att någon av brottslingarna återvänder för att 
begå ett inbrott i ett annat närliggande hus. 
 
Det finns en mängd olika statistiska metoder för att beräkna fram dessa kriminellt belastade 
områden. De flesta metoderna har som mål att gruppera händelser till sammanhängande klus-
ter, men det finns även de metoder där målet är att visa på vilka platser det har inträffat flest 
händelser. Beroende på vilka kriterier som användaren/analytikern har finns det i CrimeStat, 7 
olika metoder för att ta fram information om var någonstans koncentrationen av händelser är 
som störst. Dessa metoder kommer i kapitel 3.1.6 att redovisas var för sig eftersom det är vik-
tigt att kunna skilja dem åt då man vid analysskedet måste veta vilken metod som passar vil-
ken typ av analys.  
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3 Programbeskrivningar 
 
I detta kapitel kommer de program som ingår i analyserna att beskrivas. I problemformule-
ringen beskrevs händelser som något som sker vid en plats och vid en viss tidpunkt. Följande 
program kan endera visa händelser geografiskt eller tidsmässigt. 
 
 

3.1 CrimeStat  
 
CrimeStat är ett program som använder statistiska metoder för att analysera en datamängd. 
Programmet togs fram under ledning av Dr Ned Levine från Ned Levine and Associates. Den 
första versionen släpptes i november 1999 och uppdaterades i juli 2000 till en stabilare ver-
sion, version 1.1. I maj 2002 släpptes ytterligare en uppdaterad version, nämligen CrimeStat 2 
vilket är den version som kommer att beskrivas och användas i detta examensarbete. Resulta-
ten från analyserna som utförs i CrimeStat kan visas visuellt i de flesta GIS programmen som 
t.ex. ArcView, MapInfo och Atlas*GIS. 
 
CrimeStat delas in i fyra huvuddelar: ”Data setup”, ”Spatial description”, ”Spatial modeling” 
och ”Options”. I detta arbete kommer delar av ”Data setup” och ”Spatial description” att an-
vändas för att utföra analyser. I och med detta kommer endast de metoder och funktioner som 
återfinns under dessa två huvudkategorier och som är relevanta för detta examensarbete be-
skrivas.  
 
I ”Data setup” (se figur 3.1.1) ingår fyra underkategorier: ”Primary File”, ”Secondary File”, 
”Reference File” samt ”Measurement Parameters”. Vid de analyser som kommer att beskrivas 
i detta examensarbete kommer endast data i ”Primary File” behövas.  
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Den andra delen ”Spatial description” (se figur 3.1.2) är den del där statistiska analyser av 
rumsliga skildringar utförs och består av fyra underkategorier: ”Spatial Distribution”, ”Di-
stance Analysis”, ”Hot Spot Analysis I” och ”Hot Spot Analysis II”.  
 
 
 
 

Figur 3.1.1 – Inställningsdelen i CrimeStat  
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Informationen i detta kapitel är hämtad från CrimeStats manual som finns att hämta på Inter-
netreferens 6. Även programmet CrimeStat går att ladda ner från ovanstående Internetrefe-
rens. För övrigt har följande böcker använts som stöd vid beskrivningen av de metoder som 
redovisas: Blom, Gunnar (1989), Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar och 
Karush, William (1970), Matematisk uppslagsbok. 
 
 

3.1.1 Primary File 
 
I ”Primary File” öppnar man den fil man skall analysera. Filen skall bestå av en databas vilket 
gör att man måste definiera de olika fälten som den valda databasen består av. De variabler 
som är särskilt viktiga att definiera vid de flesta analyserna (vid alla analyser i detta examens-
arbete) är X-koordinat och Y-koordinat. Databasen man öppnar kan vara av följande filtyper: 
Ascii, dBase, MapInfo, Shape, Microsoft Access eller ODBC. Andra parametrar som man 
ställer in under ”Primary File” är bland annat typ av koordinatsystem, typ av längdenhet samt 
typ av tidsenhet.  
 
 

3.1.2 Secondary File 
 
Under denna kategori ställer man värden för en andra fil som man vill jämföra med den första 
filen man definierat. Ett exempel där en andra fil kan komma till användning är om den första 
filen innehåller information om våldsbrott så kan den andra filen innehålla information om 

Figur 3.1.2 – Analysdelen för rumsliga skildringar i CrimeStat  
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distriktsområden där befolkningstätheten kan sättas som intensitetsvariabel. På detta sätt kan 
man jämföra antalet våldsbrott med befolkningstätheten. Upplägget på ”Secondary File” är 
den samma som för ”Primary File” med undantaget att man inte använder tidsenheter. 
 
 

3.1.3 Reference File 
 
Vid ”Reference File” definieras ett referensnätverk/rutnät som används vid ”Risk-adjusted 
nearest neighbor hierarchical clustering” (en sorts hotspot analys som beskrivs under ”Hots-
pot analyser” senare i rapporten), ”Journey-to-crime” (beskrivs senare i detta kapitel under 
”Spatial modeling”) och ”Kernel density estimation” (en interpolationsmetod som beskriv 
senare i detta kapitel under ”Spatial modeling”). Antingen importerar man en redan definierad 
referensfil eller så tillverkar man en ny. Referensfilen reglerar vilket område som skall ingå i 
analyserna samt reglerar storleken på det rutnät som läggs ut över analysområdet. 
 
 

3.1.4 Measurement Parameters 
 
Under denna kategori definierar man storleken på det geografiska område som man vill skall 
ingå i sina analyser. Här kan man även definiera den totala längden av det vägnätverk som 
finns i det aktuella analysområdet.  
 
Vid många av analyserna som utförs i CrimeStat beräknas avstånd mellan olika punk-
ter/händelser. Därför ställer man in, under ”Measurement Parameters”, om varje avstånd skall 
beräknas som det kortaste avståndet i ”fågelväg” mellan punkterna, direkta avståndet (se figur 
3.1.4.1) eller om det kortaste avståndet skall beräknas utmed ett rutnät, indirekta avståndet (se 
figur 3.1.4.2). 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
Val av avståndsberäkning beror av infrastrukturens utformning. Då många städers infrastruk-
tur liknar varandra med tanke på vägnätens utformning, som liknar ett rutmönster, kan man 
med fördel välja det indirekta avståndet vid analyser i dessa typer av städer. Detta eftersom 
det indirekta avståndet speglar verkligheten på ett bättre sätt då man inte kan färdas diagonalt 
genom hus/kvarter. 

Figur 3.1.4.1 – Exempel på kortaste 
avståndet (direkt) mellan två händelser 

Figur 3.1.4.2 – Exempel på kortaste 
avståndet (indirekt) mellan två händelser 
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3.1.5 Spatial Distribution 
 
I denna underkategori utförs analyser på geografiska distributioner. Det finns fem olika meto-
der som var och en ger en statistisk bild av hur de data man valt i ”Primary File” ser ut. Dessa 
är ”Mean center and standard distance”, ”Standard deviational ellipse”, ”Median Center”, 
”Center of minimum distance” och ”Directional mean and variance”. Sedan finns det två au-
tokorrelations metoder: Moran´s I och Geary´s C, som innebär att punkterna/händelserna man 
analyserar kopplas till olika zoner/områden som sedan graderas storleksmässigt, där storleken 
bestäms av hur många punkter/händelser som finns i varje zon/område. 
 
 
Mittpunkten och standardavvikelseavståndet 
 
Mittpunkten, eller ”Mean center” som det kallas på engelska, av alla X- och Y-koordinater 
representerar den punkt i en distribution där det råder balans. På en tallinje är mittpunkten den 
punkt som delar sträckan i två lika långa sträckor. I planet får mittpunkten till sträckorna be-
stämda av punkterna med varsina X- och Y- koordinater följande koordinater: 
 
_     N     Xi 

����Σ������������������ 
         i=1     N 
 
_     N     Yi 

����Σ���������� 
         i=1     N  
 

där Xi och Yi är koordinaterna för individuella punkter/händelser och N är det totala antalet 
punkter/händelser. 
 
”Standard distance” eller rättare sagt ”Standard distance deviation” är engelska termer för 
standardavvikelsen för avstånden mellan alla punkter/händelser och mittpunkten och uttrycks 
i fot, meter eller engelska mil. Inom statistiken finns det något som kallas varians. Variansen 
är ett mått på spridningen av en mängd observationer kring medelvärdet och tas fram på föl-
jande sätt: 
 
                      1            N    

S2
XY = ------  ( Σ�(diMC)2 

                    N-2         i=1    
 
där diMC är avståndet mellan varje punkt, i, och mittpunkten. N är det totala antalet punkter. 
Att siffran 2 subtraheras från N beror på att det för varje observation finns två koordinater att 
ta hänsyn till, nämligen X- och Y-koordinaterna. Talet SXY kallas standardavvikelsen. 
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Standardavvikelseellips 
 
Standardavvikelseellipser definierar både vilken spridning en viss datamängd har och hur 
spridningen är orienterad. I figur 3.1.5.1 visas hur en standardavvikelseellips kan se ut.  
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Som figur 3.1.5.1 visar bestäms axlarna av standardavvikelserna för X- och Y-koordinaterna. 
Axlarna är ortogonala mot varandra och ger en ellipsform när axlarna omges av ett yttre hölje.  
 
Standardavvikelseellipserna kan representeras av två olika storlekar, nämligen standardavvi-
kelseellips av 1:a respektive 2:a graden. Den 1:a graden skall täcka ungefär 68 % av alla data 
medan 2:a graden skall täcka ungefär 95 %. Längden på axlarna bestäms enligt följande: 
 
1:a graden ger, längden på X-axeln: SX och längden på Y-axeln: SY 
2:a graden ger, längden på X-axeln: 2SX och längden på Y-axeln: 2S 

Standardavvikelsen för Y-
koordinaterna (SY) 

Standardavvikelsen för X-
koordinaterna (SX) 

Mittpunkten 

Figur 3.1.5.1 – Standardavvikelseellips 
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Medianen 
 
Medianen, eller ”median center” som det heter på engelska, är ett lägesmått för ett statistiskt 
material, definierat som den mittersta av ett udda antal observationer och medelvärdet av de 
två mittersta av ett jämt antal observationer. Enligt denna definition blir medianen ett tal då 
man tittar på en talföljd. Men då observationerna är punkter i planet med vardera X- och Y-
koordinater blir medianen en punkt som representerar medianen av alla X-koordinater och 
medianen av alla Y-koordinater. Problemet med att beräkna medianen för punkter i planet är 
att det egentligen inte finns en unik median punkt. För att demonstrera detta har 8 punkter 
placerats ut i figur 3.1.5.2. Som beskrivits ovan skall medianen representera den punkt där 50 
% av alla punkter hamnar ovanför och 50 % av alla punkter hamnar under. Därför har fyra 
linjer dragits för att dela upp punkterna. Varje linje dras så att 50 % av alla punkter hamnar på 
vardera sina om linjen. Som figuren visar bildas det ett område i mitten. Alla punkter inom 
detta område kan alltså anses vara en median punkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Centrum för minsta avståndet mellan punkter  
 
Denna metod tar fram den punkt där summan av samtliga avstånd från denna punkt till alla 
andra punkter är minimal och kallas på engelska för ”center of minimum distance”. Formeln 
för att beräkna denna centrala punkt är följande: 
 
              N     
min C = Σ dic         
                    i=1     
 
där dic är avståndet mellan punkten i och punkten c. Punkten c är en approximativ punkt som 
tas fram ur Kuhn och Kuennes algoritm (se CrimeStats manual, sid 166 för mer information). 
 
 

Medianen 
finns inom 
det område 
som bildats 

Figur 3.1.5.2 – Medianen mellan 8 punkter 
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Riktningsvektors mittpunkt och varians 
 
Då denna metod använder sig av polära koordinater för att ta fram riktningen (utifrån en refe-
rensvektor 0°) på en vektor från mittpunkten och variansen bland en mängd punk-
ter/händelser, kommer metoden inte beskrivas i detta arbete. Detta med tanke på hur pro-
grammet kommer att användas vid de olika analyserna i rapporten och i det framtida tänkta 
arbete där ortonormerade koordinatsystem gäller. Information om hur denna metod fungerar 
finnes i CrimeStats manual, sidorna 24-25 samt 144-152.  
 
 

3.1.6 Hot Spot Analysis I & II 
 
I detta examensarbete kommer endast analyser med hjälp av ”Hot Spot Analysis I” och 
”Hot Spot Analysis II” att genomföras. De statistiska metoderna som återfinns under 
dessa underkategorier behandlar en datamängd på olika sätt där målen är att bilda 
sammanhängande kluster. Det finns 7 olika hotspot- analysmetoder i CrimeStat: Mode, 
Fuzzy mode, Nearest neighbor hierarchical clustering, Risk -adjusted nearest neighbor 
hierarchical clustering, Spatial and temporal analysis of crime routine (STAC), K-
mean clustering samt Anselin’s local Moran och dessa kommer alla att beskrivas under 
detta kapitel. 
 
 
Koncentration av händelser vid olika punkter 
 
Denna metod kallas på engelska för ”Mode” och beräknar fram vid vilken plats (en punkt 
med X- och Y-koordinat) där antalet händelser är som störst. Den plats där flest antal händel-
ser har ägt rum blir rankad 1:a, den plats med näst flest händelser blir rankad 2:a, osv. Resul-
tatet presenteras i en tabell där varje rankad plats tilldelas frekvensen av händelser vid platsen 
och en X- och Y- koordinat för platsen. 
 
Hur användbar denna metod är beror på vilken typ av händelser man vill analysera samt vil-
ken geo-referens händelserna har. Skall man exempelvis analysera bilstölder i en stad blir 
analysresultatet bättre om referensen av stöldplatsen är till en parkeringsplats eller parker-
ingsgarage än om referensen är till den specifika X- och Y- koordinaten. Detta eftersom bil-
stölder sällan sker på exakt samma X- och Y- koordinat.  
 
 
Koncentration av händelser runt olika punkter 
 
Den här metoden kallas på engelska för ”Fuzzy mode” och liknar föregående då resultatet 
presenteras på samma sätt. Skillnaden är den att användaren/analytikern kan ställa in en sök-
radie runt varje händelse. Detta för att närliggande händelser skall kunna inkluderas. Använ-
der man t.ex. en sökradie på 100m beräknas antalet händelser som sker vid samma plats (en 
punkt med X- och Y- koordinat) samt antalet händelser inom en radie av 100m. 
 
Fördelen med denna metod jämfört med den föregående är att man lättare ser vilka händelser 
som på något sätt har ett samband mellan varandra. Skall man t.ex. analysera trafikolyckor 
kan denna metod vara att föredra. Flera olyckor kan ha inträffat vid samma vägkorsning men 
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inte på exakt samma ställe. Skulle varje olycka vid korsningen bara beräknas efter sin X- och 
Y- koordinat skulle antalet olyckor vid samma plats inte bli så stort. Använder man däremot 
en sökradie på kanske 50m ser man lättare att det kanske finns ett problem. Problemet ligger 
alltså inte vid de enskilda platserna vid korsningen, utan problemet är korsningen i sin helhet.   
 
 
Hierarkisk klustring av närliggande händelser  
 
Denna metod heter på engelska ”Nearest neighbor hierarchical clustering” och identifierar 
grupper av händelser som ligger nära varandra. Metoden jämför avståndet mellan alla händel-
ser och avståndet av en nedre gräns. Denna nedre gräns definieras av användaren. De händel-
ser som ligger inom det avstånd som definierats som nedre gräns grupperas till ett kluster. Ett 
annat kriterium som definieras innan analysen är minsta antalet händelser som måste finnas i 
ett kluster. Både avståndskriteriet och kriteriet om minsta antalet händelser måste uppfyllas 
för att ett första ordningens kluster skall bildas. Dessa kluster ordnas sedan till andra ordning-
ens kluster på samma sätt som första ordningen där båda kriterierna måste uppfyllas. Andra 
ordningens kluster grupperas sedan till tredje ordningens osv. tills alla händelser tillhör ett och 
samma kluster eller mer troligt att kriterierna inte kan uppfyllas.  
 
 
Riskreglerad hierarkisk klustring av närliggande händelser  
 
I denna metod kombineras föregående metod med en interpolationsteknik. Denna kombina-
tion kallas på engelska för ”Risk -adjusted nearest neighbor hierarchical clustering” och på 
svenska ”Riskreglerad hierarkisk klustring av närliggande händelser”. Metoden tittar precis 
som föregående efter händelser som ligger nära varandra med skillnaden att antalet händelser 
i området interpoleras med t.ex. antalet personer som bor i området. Tanken bakom detta är 
att t.ex. bilstölder oftare sker vid områden där det bor fler personer. Risken att en bil blir stu-
len är helt enkelt större i områden där antalet bilar är fler.  
 
Vad som behövs vid analyser med den riskreglerade metoden är först och främst en data-
mängd som innehåller de händelser som skall analyseras. Denna datamängd definieras i ”Pri-
mary file”. Sedan behöver man ladda en datamängd i ”Secondary file” som består av t.ex. 
antalet innevånare inom uppdelade zoner. Den nedre gräns som sedan skall jämföras mellan 
alla händelser beror av de förväntade avstånden inom de olika zonerna. Inom varje zon där det 
innehåller ett antal händelser beräknas ett avstånd som skall representera den nedre gränsen 
inom zonen. När de nedre gränserna är framtagna sker klustringen av händelserna på samma 
sätt som vid den ”hierarkiska klustringen av närliggande händelser”.   
 
 
Rums- och temporärbestämd analys av brottsrutiner 
 
Denna metod heter på engelska ”Spatial and temporal analysis of crime routine (STAC)”. 
STAC togs fram av Illinois Criminal Justice Information Authority år 1989 och de har god-
känt att programmet skall få ingå som en del av CrimeStat. STAC är den äldsta programvaran 
som beräknar ”hot spots”.  
 
STAC lägger ut ett rutsystem (triangulärt eller rektangulärt) över den yta på kartan som defi-
nieras av användaren. Avstånden mellan noderna i rutsystemet bestäms av den sökradie man 
anger. Sedan placeras det cirklar vid varje nod i rutsystemet, där radien är lika med �2 * den 
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angivna sökradien, så att cirklarna överlappar varandra. Därefter räknar programmet antalet 
punkter/händelser inom varje cirkel och rankar cirklarna i fallande ordning. I denna ranking-
lista skall maximum 25 cirklar finnas. STAC sparar därför information om X- och Y-
koordinat för de noder där minst 2 punkter/händelser finns inom sökradien samt hur många 
punkter som ingår i cirkeln. Om en punkt sedan tillhör två olika cirklar slås alla punkter inom 
dessa cirklar ihop. Detta upprepas tills det inte finns några överlappande cirklar kvar. Resulta-
tet bildar härmed s.k. ”hot clusters” eller ”heta kluster”. Detta hierarkiska klustersystem liknar 
alltså metoden ”hierarkisk klustring av närliggande händelser” på det sättet att mindre grupper 
tillsammans kan bilda en större grupp. Skillnaden är att i STAC bildas kluster med olika stor-
lekar eftersom överlappande cirklar slås ihop tills det inte finns några överlappningar kvar, 
medan vid ”hierarkisk klustring av närliggande händelser” är sökradien (avståndet för den 
nedre gränsen) konstant. Programmet räknar sedan ut den mest passande standardavvikelseel-
lipsen (se Standardavvikelseellips, under kapitel 3.1.5). Dessa ellipser kallas ”hotspot areas”. 
Eftersom standardavvikelseellipser innehåller en statistisk summering av de ”heta kluster”- 
punkter som tagits fram kanske inte alla ”heta kluster”- punkter finns med. De kan till och 
med innehålla punkter som inte tillhör några ”heta kluster”. 
 
För att finna den mest användbara sökradien krävs erfarenhet och att man prövar sig fram. 
Genom att använda sig av samma yta och ändra sökradien kan man ändra antalet heta kluster. 
Men en för liten eller för stor sökradie kan leda till att det inte produceras några heta kluster 
alls.   
 
 
K-värdes klustring 
 
Vid denna metod definierar användaren hur många, K stycken, grupper det skall finnas. På 
engelska kallas metoden ”K-mean clustring” där syftet är att försöka finna den bästa positio-
nen för alla klusters centrum och därefter koppla alla punkter/händelser till det centrum som 
ligger närmast. Denna metod liknar alltså den ”hierarkiska klustringen av närliggande händel-
ser” eftersom varje punkt bara tillhör ett kluster. Skillnaden däremot är dels att alla punkter 
tilldelas ett kluster, dels att det inte finns någon hierarkisk ordning bland alla kluster. 
 
Först och främst läggs ett 100x100 rutsystem ut över den yta som skall analyseras. Var rutsy-
stemet läggs ut bestäms av hur distributionen av punkterna/händelserna ser ut. Dimensionen 
av rutsystemet definieras nämligen av minsta respektive största läget av X- och Y- koordina-
terna för punkterna/händelserna. Vid nästa steg räknas antalet punkter/händelser inom varje 
cell som bildats i rutsystemet och varje cell blir sedan rankad i fallande ordning. Detta görs 
för att den cell som innehåller flest antal punkter/händelser skall sättas som initialt centrum, 
centrum1, för kluster 1. Den cell som har näst flest antal punkter/händelser blir temporärt ut-
vald. För att inte närliggande celler skall bli utvalda till initiala centrum, definieras ett avstånd 
som skall separera de utvalda cellerna. Om avståndet mellan centrum 1 och den temporärt 
valda cellen är större eller lika med separeringsavståndet väljs den temporärt valda cellen till 
centrum 2. Om avståndet däremot är mindre än separeringsavståndet går processen vidare till 
nästkommande cell i rankinglistan där man igen jämför avståndet mellan den valda cellen och 
centrum 1. När centrum 2 är identifierad jämförs avståndet mellan detta centrum och den cell 
som står på tur i rankinglistan. Processen upprepas tills alla initialt valda centrum har identifi-
erats. Därefter kopplas alla punkter/händelser till det centrum som ligger närmast, och det är 
då de initiala klustren bildas. För varje kluster beräknas den punkt som har det minsta avstån-
det till alla punkter/händelser i klustret. Dessa punkter blir nya centrum vartefter alla punk-
ter/händelser kopplas till det närmaste. Återigen beräknas det fram nya centrum för de nya 
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klustren som bildats och alla punkter/händelser kopplas till de närmaste. Denna process upp-
repas tills inga punkter/händelser tilldelas nya kluster. 
 
Den metod som nu beskrivits bygger alltså på att man optimerar var alla klusters centrum lig-
ger. Vid nästa steg beräknas standardavvikelse ellipserna (se Standardavvikeelseellips, under 
kapitel 3.1.5) för alla kluster och resultatet kan presenteras visuellt som en shape-fil i ArcVi-
ew.        
 
 
Anselin’s autokorrelationsmetod 
 
Vad som gör denna metod speciell är att de data man skall analysera är kopplade till olika 
zoner. Det kan vara postnummerområden, polisdistrikt eller bostadskvarter. Metoden använ-
der sig av ett koncept som kallas LISA, local indicator of spatial association, vilket betyder: 
den lokala indikatorn av spatiala/rumsliga samband. 
 
Anselins metod tittar på ett område och jämför dess intensitetsvärde med de närliggande om-
rådenas intensitetsvärden. För detta krävs att alla områdena är definierade och att varje områ-
de har ett värde dvs. antalet händelser inom området. LISA indikerar sedan vilka områden 
som har liknande värden inte exakt lika värden.  
 
Den indikator (LISA) som används i Anselins metod är Moran´s I. Moran´s I är en autokorre-
lations metod vilket i statistiska sammanhang ger ett mått på sambandet mellan två stokastis-
ka variabler. Värdet på I ligger mellan -1 och 1 där högre värden indikerar mer rumslig korre-
lation.   
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3.2 PredictIT 
 
PredictIT är ett analysprogram som togs fram av FM UndSäkC år 2001 och är skrivet i Visual 
Basic. Programmet används för att visa när olika händelser äger rum genom att händelserna 
plottas ut som punkter på ett så kallat cirkeldiagram. Istället för att representera händelserna 
på en tallinje används cirklar. Detta gör att man på samma bild dels får plats med en stor 
mängd data som kan variera över en stor tidsperiod, dels ser man lätt när på de olika dygnen 
händelserna brukar ske. PredictIT har testats av svenska underrättelsebefäl i Kosovo där hu-
vudsyftet har varit att kartlägga när vissa händelser äger rum så att rätta resurser kan sättas in 
vid vissa tider.  
 
Det finns vissa krav på de data som skall analyseras. Alla händelser måste ha information om 
tidpunkt, datum och typ av händelse för att kunna analyseras, men annan information kan 
kopplas till händelserna om det behövs. Informationen om händelserna måste byggas upp i 
t.ex. ett Excel-blad och sparas som en skv-fil (semikolon separerad) för att kunna öppnas i 
PredictIT. Efter det att man har öppnat den fil man vill analysera måste man definiera de olika 
fälten i databasen. I figur 3.2.1 visas hur detta definieringsfönster ser ut. 
 

 
 
 
 
När man har definierat vilket fält i databasen som representerar vilken information kan in-
ställningarna sparas. Detta görs för att slippa definiera om alla fälten varje gång man skall 
utföra en analys där databasen är uppbyggd på samma sätt.  

Figur 3.2.1 – Definieringsfönster i PredictIT 
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Efter det att de data man skall analysera öppnats och definierats i PredictIT visas resultatet i 
ett så kallat ”cirkeldiagram” (se figur 3.2.2).  
 

 
 
 
 
Händelserna plottas ut som punkter på olika cirklar där varje cirkel representerar t.ex. ett 
dygn. Om man klickar på någon punkt i diagrammet visas all den information som hör till just 
den händelsen. För att sedan resultatet skall kunna visas på rätt sätt kan man ändra utseendet 
på cirkeldiagrammet. Inställningar för cirkeldiagrammet finner man i ”Toolbox”-fönstret (se 
figur 3.2.3). 
 

 
 

Figur 3.2.2 – Cirkeldiagram i PredictIT där händelser-
na är fördelade på olika dygn 

Figur 3.2.3 – ”Toolbox”-fönstret i PredictIT 
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I denna ”Toolbox” kan alltså inställningar ändras för cirkeldiagrammet. När man har gjort en 
ändring klickar man på knappen ”Update” för att cirkeldiagrammet skall uppdateras. Det finns 
fyra flikar under vilka ändringarna utförs. Dessa flikar är ”Events”, ”Files”, ”Circle options” 
och ”Drawing interval”. I figur 3.2.4 visas vad som ingår under samtliga flikar. 
 

 
 
 
 
 
Under ”Events” kan man ändra färg på de punkter som representerar de händelser man vill 
analysera. Man kan även välja att bara visa vissa av händelserna i cirkeldiagrammet.  
 

Figur 3.2.4 – Samtliga analysinställningar i PredictIT 
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Under nästa flik ”Files” kan man välja vilka filer man vill använda i analysen, om man har 
öppnat mer än en skv-fil i inledningsfasen. Man kan därmed snabbt välja vilka filer man vill 
skall visas i cirkeldiagrammet om man nu har valt att använda mer än en databas.  
 
I ”Circle options” kan man ändra utseendet på cirkeldiagrammet. Ändringarna avser tjockle-
ken på punkterna, tjockleken på cirklarna, färg på cirklarna samt bakgrundsfärg. Man kan 
även zooma i cirkeldiagrammet för att lättare kunna se de punkter som ligger väldigt nära 
varandra. Ibland vill man se hur händelserna är fördelade på veckodagarna. Genom att välja 
”Split into days of week” kan man se om händelserna följer något mönster veckovis. Väljer 
man även ”Show help lines” är det lättare att se när på dygnet händelserna äger rum. I figur 
3.2.5 ser man hur cirkeldiagrammet i figur 3.2.2 har ändrats för att visa just hur händelserna är 
fördelade på veckodagarna.  
 

 
 
 
 
 
Om de data man skall analysera sträcker sig över en lång tidsperiod kan det ibland bli svårt att 
se alla punkter (händelser) eftersom cirklarna sitter så tätt att allting bara blir svart. Man kan 
då under ”Density (days/circ)” ställa in hur många dagar som skall representeras mellan varje 
cirkel så att bilden blir lättare att analysera. 
Under den sista fliken ”Drawing interval” kan man ställa in vilket tidsperiod man vill skall 
ingå i analysen. Man kan alltså begränsa vilka händelser som skall visas i cirkeldiagrammet 
genom att ange vilka datum som skall ingå. Man kan även välja att visa hur händelserna vari-
erar över en månadsperiod. 
 

Figur 3.2.5 – Cirkeldiagram i PredictIT där händelserna är fördelade på veckodagarna 
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4 Systembeskrivning 
 
Det finns många olika typer av metoder för att analysera olika typer av händelser. I vissa fall 
vill man undersöka om ett antal händelser är kopplade till varandra. När det gäller händelser 
som på något sätt är kopplade till varandra är det av intresse att se de samband/mönster som 
eventuellt finns.  
 
I denna rapport kommer två olika arbetsgångar att beskrivas för att visa hur man kan finna 
samband/mönster i rum och tid bland mobiltelefonsamtal genom att kombinera de program 
som redovisats under kapitel 3 Programbeskrivning. Skillnaden mellan arbetsgångarna är från 
vilket håll man börjar sin händelseanalys. Antingen börjar man med geografiska analyser som 
följs av tidsmässiga analyser eller så börjar man tidsmässiga analyser som följs av geografiska 
analyser. Vad som är gemensamt med de olika arbetsgångarna är att man bryter ner stora da-
tamängder (t.ex. stort antal mobiltelefonsamtal) till ett mindre antal där samband råder i rum 
och tid. 
 
En underrättelseprocess kan schematiskt delas in i delprocesserna planering, inhämtning, be-
arbetning och delgivning. Delprocessen bearbetning i detta arbete kan beskrivas som: 

• Indata: Underrättelserapporter (typ, position och tid) 
• Utdata: Grupperade och klassificerade mönster 

 
Processen stödjer framför allt gruppering och urval av data ur en stor datamängd. Gruppering 
sker genom klustring, dvs. urval baserat på kriterier. 
 
 

4.1 Funktionsmodell 
 

 
 
 

Metodval 
Indata 

Tidsmässig 
analys 

Geografisk 
analys 

Klassificering 
Iterering 

Utdata 

Figur 4.1.1- Flödesschema vid händelse-
analyser (funktionsmodell) 

1 

2 
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För att tydliggöra funktionsmodellen som beskrivs i figur 4.1.1 har de program som represen-
terar de olika blocken satts samman till en översiktsbild i figur 4.1.2 nedan.  
 

 
 
 
 

4.1.1 Metodval 
 
Analyser där man först väljer att bearbeta materialet geografiskt med hjälp av statistiska me-
toder för att finna initiala samband och sedan utföra tidsmässiga analyser, har jag valt att kalla 
rums- tidsanalyser. 
 
Analyser där man först väljer att bearbeta materialet tidsmässigt med hjälp av periodicitet för 
att finna initiala samband och sedan utföra geografiska analyser, har jag valt att kalla tids- 
rumsanalyser. 
 

Figur 4.1.2 – Översiktsbild av hur de valda programvarorna används vid bearbetning av händelser 
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Metodval 1 används då man vill lokalisera områden där händelserna ofta sker för att på så sätt 
dela upp sin datamängd efter geografiska områden. 
 
Metodval 2 används för att studera händelsernas fördelning över tiden. Genom att utföra 
tidsmässiga analyser kan man identifiera om händelserna oftare sker under vissa tidsperioder.  
 
 

4.1.2 Geografisk analys 
 
Den geografiska analysen syftar till att söka geografiska samband i händelsedatamängden och 
resulterar i ett eller flera kluster. Valet av klustringsmetod beror ofta på de indata man har. 
Beroende på vilka typer av händelser man skall analysera blir valet av statistisk metod för att 
beräkna fördelningen och spridningen av händelserna över geografin annorlunda. Mer infor-
mation om de statistiska metoder som CrimeStat använder sig av finns under kapitel 3.1.6. 
 
 

4.1.3 Tidsmässig analys 
 
Den tidsmässiga analysen syftar till att söka periodiska samband i händelsedatamängden och 
resulterar i ett eller flera kluster. Valet av periodicitet beror av de indata man har. Beroende på 
inom vilken tidsperiod händelserna man skall analysera ägt rum samt de potentiella hypoteser 
man har om deras tidsmässiga samband avgör angreppssätt. Delmetoden för tidsmässig analys 
bygger på visualisering i tidsdiagram, där användaren/analytikern ”ser” sammanhängande 
kluster beroende av vald periodicitet. Mer information om de urvals-/presentations-metoder 
som finns i PredictIT finns under kapitel 3.2.  
 
 

4.1.4 Klassificering 
 
Oavsett initial analysmetod erhålls ett antal kluster med mer eller mindre statistisk spridning 
som resultat. Utifrån detta resultat sker en värdering av till vilken grad sammanhang kan an-
ses säkerställt. Detta metodsteg ingår inte i uppgiften, men antyds för att skapa underlag för 
att iterera i processen. 
En möjlig ansats bygger på sannolikhetslära, där osäkerheter i enskilda rapporter aggregeras 
till klusternivån och bedöms utifrån en konfliktgräns. 
 
 

4.1.5 Iterering 
 
Då tillräckligt sammanhang eller underlag för bedömning inte erhållits fortsätter analysen av 
redan framtagna kluster. Den förhoppningsvis reducerade mängden händelsedata tas som in-
data i en ny analys. Förnyat val av metod sker som tidigare. 
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4.2 Resultat av praktiska tester  
 
Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum (FM UndSäkC) har ett intresse av att 
analysera olika typer av händelser för att se om det föreligger några samband mellan dessa. 
PredictIT som nämnts tidigare har tagits fram av FM UndSäkC för att kunna utföra analyser 
på olika händelser för att se om samband föreligger mellan dessa rent tidsmässigt. I dagsläget 
finns även program som CrimeStat där analyser kan utföras för att se var i geografin koncent-
rationen av olika typer av händelser är som störst (hotspot-analyser).  
 
Uppgiften i detta examensarbete är att ta fram ett system där samband och mönster mellan 
händelser kan identifieras både i tid och rum. Detta löses genom att kombinera ett antal utval-
da program. Det viktiga att komma ihåg vid dessa analyser är att användaren/bearbetaren styr 
arbetet och väljer vad som är viktigt och relevant så att resultatet inte blir missvisande. Analy-
serna skall ses som ett hjälpmedel vid bearbetning och avser inte leverera slutgiltiga underrät-
telser för hur händelser hänger ihop. Tyngdpunkten i arbetet ligger alltså på att ta fram en 
funktionsmodell för hur dessa analyser kan utföras.   
 
 

4.2.1 Utrustning 
 
Dator som använts: 
 
• Intel Pentium III-processor, 498 MHz, 256 MB RAM 
 
Program som använts: 
 
• PredictIT 
• CrimeStat 
• ArcView 3.1 

• GSD-Tätort, Stockholms län (använder sig av RT-90) 
• Microsoft Excel 
 
Analysdata som använts: 
 
De data som använts vid analyserna i detta examensarbete kommer från Rikskriminalpolisens 
analysrotel och består av så kallade telefonlistor. Telefonlistorna är i sig beställda från olika 
mobiltelefonoperatörer och innehåller information som: mobiltelefonnumret från den som 
ringt, X- och Y- koordinat (RT-90) från den mobiltelefonmast som samtalet kopplats upp till 
och datum och tidpunkt för samtalet. Händelserna består alltså av samtal från mobiltelefoner 
där mobiltelefonnumret är händelsens id, mobiltelefonmasten är händelsens läge samt datum 
och tidpunkt för samtalet är händelsens tidpunkt. Annan information som använts från tele-
fonlistorna är den riktning från masterna som samtalet kopplats upp ifrån. Masten är indelad i 
olika sektorer där varje sektor har en täckningsvinkel på ungefär 80 grader (denna information 
är hämtad från Kriminalinspektör Kristoffer Mueller, Rikskriminalpolisen, 2003-11-10). Ge-
nom att plotta ut dessa täckningsvinklar från samtalen får man en tydligare bild av var perso-
nerna ifråga kan tänkas ha befunnits. Varje mobiltelefonsamtal kopplas till den närmast till-
gängliga mobiltelefonmasten. 
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På grund av sekretesskäl kan den analysdata (telefonlistorna) som använts i detta examensar-
bete inte bifogas. 
 
 

4.2.2 Arbetsgång vid analyser 
 
Till en början måste den information/data som man skall analysera struktureras på ett visst 
sätt. Uppgiften i detta examensarbete var att finna ett system där samband och mönster mellan 
händelser kan identifieras. Ett krav på dessa händelser var att information som typ av verk-
samhet, tidpunkt, X- och Y-koordinater finns. Informationsstrukturen måste alltså följa det 
krav som ställts.  
 
Telefonlistorna som använts vid analyserna i detta arbete följer detta krav. Listorna består av 
Excel-blad där kolumnerna representerar: datum, telefonnummer, tidpunkt, X- och Y-
koordinat (se figur 4.2.2.1).  
 

 
 
 
 
Denna telefonlista sparas sedan som en textfil (.txt) för att kunna öppnas i ArcView. Den spa-
ras även som en skv-fil (semikolonseparerad) där första raden (kolumndefinitionen) tas bort 
för att sedan kunna öppnas i PredictIT.  
Nästa förberedande steg är att öppna ArcView och ladda de kartunderlag man har över det 
område man skall analysera. I detta fall laddas GSD-Tätort för Stockholms län. När de indata 
man skall analysera förberetts och sparats i de format som programmen kräver kan analyserna 

Figur 4.2.2.1 – Telefonlista i Excel 
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börja. De två metodval som kommer att redovisas beskriver hur man med hjälp av de valda 
programvarorna som beskrivits under kapitel 3 kan få fram relevanta underrättelsebedöman-
den. Genom att kombinera de två metodvalen kan man bryta ner en stor mängd data, som vid 
första anblick inte säger någonting, till en hanterbar mängd data där samband och mönster kan 
identifieras. 
 
 
Rums- tidsanalyser 
 
Den första arbetsgången går ut på att man först koncentrerar sig på de geografiska faktorerna 
av händelserna. Man bryter ner datamängden man skall analysera till vissa områden som är av 
intresse. Inom dessa utvalda områden analyseras sedan händelserna tidsmässigt för att bryta 
ner datamängden ytterligare. Detta eftersom man då kan finna de händelser som inom ett visst 
område sker vid särskilda tidpunkter.   
 
Genom att använda CrimeStat kan man finna s.k. ”hot spots”. Det finns 7 olika hotspot- me-
toder i CrimeStat vilket gör att man måste ta reda på vilken metod som passar just den aktuel-
la analysen. När man valt den hotspot- metod som passar sin analys kan man visa resultatet 
geografiskt i ArcView. För att sedan konstatera om det finns samband i tiden mellan de hän-
delser som ingår i de olika hotspot- områdena eller andra intressanta områden används Predic-
tIT. 
 
 
Tids- rumsanalyser 
 
Till skillnad från rums- tidsanalyser börjar man nu med att analysera händelserna rent tids-
mässigt. Datamängden bryts ner genom att man väljer de händelser som ägt rum inom en viss 
tidsperiod eller allmänt vid vissa tidpunkter. Dessa händelser analyseras sedan geografiskt för 
att dra slutsatser om samband råder mellan händelserna.  
 
Händelserna analyseras i PredictIT för att finna de händelser som har tidsmässiga samband. 
De händelser som är intressanta för vidare analyser väljs ut för att visualiseras i ArcView. 
Efter t.ex. genomförd hotspot- analys från CrimeStat kan de intressanta händelserna man 
identifierat i PredictIT jämföras med resultatet från CrimeStat. 
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5 Resultat 
 
Genom att kombinera de två arbetsgångarna med dess tillhörande programvarustöd kan man 
ur en stor mängd data identifiera enskilda händelser som är kopplade till varandra. Analyserna 
är användbara vid analyser av mobiltelefonsamtal där samtalen har begåtts av samma person 
där målet kan vara att kartlägga var personen kan tänkas bo, arbeta eller ofta brukar vara vid 
vissa tidpunkter/dagar. Analyserna är även användbara när flera personer är involverade. Vid 
analyser av mobiltelefonsamtal där flera personer ingår kan målet vara att identifiera vilka 
som har kopplingar med varandra (personer som använts samma mast vid närliggande tid-
punkter). Analyser med hjälp av den framtagna funktionsmodellen visar alltså inte bara var 
och när olika mobiltelefonsamtal äger rum utan den kan påvisa relationer bland personer. An-
nan information som kan tas fram genom tids- och rumsanalyser är återkommande händelse-
mönster dvs. finns det bestämda tidsintervall mellan olika mobiltelefonsamtal och i sådant fall 
var brukar dessa samtal äga rum. Uttrycket orsak och verkan kommer därmed in som en fak-
tor att beakta, nämligen vad sker innan och efter de särskilda telefonsamtalen. Finns det hän-
delser (telefonsamtal eller andra kontakter) som i sin tur leder till att något särskilt händer 
(s.k. utlösande faktorer).  
 
Användningen av ArcView 3.1, CrimeStat och PredictIT vid analyserna kräver en manuell 
bearbetning av mellanresultat. Detta har gjorts med Excel och fungerar bra. Genom att använ-
da dessa program vid tids- och rumsanalyser stöds de tidiga faserna av klustring av materialet 
men de kräver att användaren kan och förstår programmen. Funktionsmodellen kräver att an-
vändaren är delaktig genom hela processen då det är upp till användaren att bestämma vilka 
händelser som anses vara intressanta. Analysprocessen levererar alltså inga definitiva under-
rättelsebedömanden där alla samband presenteras genom att man trycker på en knapp, utan 
det är en process där en datamängd bryts ner till en mängd händelser som på något sätt är 
kopplade till varandra. 
 
Resultatet av detta examensarbete visar även att det är viktigt vid analyser av händelser att 
man tar hänsyn till både tids- och rumsaspekter. Detta eftersom en händelse både har en tid-
punkt och en plats. Om man vid t.ex. hotspot- analyser inte tar hänsyn till tidpunkter/datum 
för händelserna, ser man var i geografin koncentrationen/antalet händelser är som störst men 
man ser inte om det föreligger någon organiserad verksamhet bakom händelserna.    
 
 

5.1 Styrkor och svagheter 
 
I detta kapitel kommer styrkorna respektive svagheterna med funktionsmodellen samt analy-
ser av mobiltelefonsamtal med hjälp av funktionsmodellen beskrivas. Svagheterna visar att en 
vidareutveckling av systemet krävs om man i framtiden vill ha ett effektivt bearbetningsverk-
tyg som levererar korrekta underrättelser. 
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5.1.1 Funktionsmodellen 
 
Styrkor 
 
Styrkan med funktionsmodellen är att kunna kombinera tidsmässig och geografisk analys av 
samma datamängder. Detta är framför allt värdefullt när eventuella sammanhang är okända 
och alternativa hypotesprövningar måste kunna ske. För varje iteration kan man fokusera ana-
lysen till att pröva de för tillfället mest intressanta frågorna. 
 
Svagheter 
 
Svagheten med funktionsmodellen är att resultatet svårligen kan levereras i form av korrekt 
och kvalitetsmärkt information för delgivning. Processen förutsätter manuell värdering, i alla 
steg från val av metod, värdering av kluster, klassificering av sammanhang och slutsatser. 
 
 

5.1.2 Analyser av mobiltelefonsamtal 
 
Styrkor 
 
Hur användbara analyserna är beror på de bakomliggande sambanden. Vissa typer av mobilte-
lefonsamtal är mer intressanta vid särskilda områden och tider än andra. Genom att varva 
geografisk och tidsmässig analys kan användaren bestämma vilka områden och tidpunkter 
som är av intresse. Visualisering av var och när mobiltelefonsamtalen äger rum, medger att 
användaren på ett snabbt sätt avgöra vilka samtal som kan tänkas ha ett samband.  
 
Vid geografiska analyser behöver man en kartbild som underlag. Kartbilden visar hur områ-
dena kring händelserna ser ut vilket är en fördel med tanke på de naturliga begränsningar som 
finns (vatten, höga berg m.m.). Det gäller alltså att man har rätt kartbild över de områden där 
händelserna har inträffat. Detta kan ibland innebära problem då kartmaterial kostar relativt 
mycket pengar. I detta examensarbete användes GSD-Tätort över Stockholms län vilket var 
ett mycket fördelaktigt kartmaterial då detaljer som gatunamn, vägar, offentliga byggnader 
m.m. ingår. Vid operativa analyser är det en fördel om detaljnivån är den samma som för 
GSD-Tätorts kartorna då områdesanalyser är en viktig del för att dra rätta slutsatser om hän-
delserna och för att ge rätta direktiv vid insatser. 
 
För just mobiltelefonsamtal kan kartan kompletteras med överlägg för aktuella masters täck-
ningsområden och cellindelningar, vilket skulle visualisera det faktiska samtalets positions-
osäkerhet. 
 
Svagheter 
 
Beroende på användarens erfarenheter och analysförmåga är analyserna olika effektiva.  
För just mobiltelefonsamtal utgör observationen om ett samtals uppkoppling, en mycket be-
gränsad information. Utan tillgång till vem samtalet kopplades till och vad samtalet avhandla-
de, är den enda slutsats som kan dras att en viss mobiltelefon användes vid en bestämd tid 
inom ett visst område. 
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Vid analyser av händelser som är uppbyggda av typ, position och tid är det viktigt att kvalite-
ten och noggrannheten på indata är bra. Om inte de rapportdata man använder som indata är 
bra blir resultatet missvisande. I analyserna som utförts på mobiltelefonsamtal i detta arbete är 
t.ex. positionen för masten som använts vid ett visst samtal inte detsamma som positionen för 
den person som ringde samtalet. 
 
Tillgängligheten och tillförlitligheten för de indata man använder sig av vid analyser av hän-
delser har stor betydelse. Hur rapportvägarna är uppbyggda är därför en viktig del att beakta. I 
dagsläget beställer Rikskriminalpolisens Analysrotel listor av mobiltelefonsamtal, som be-
gåtts av personer med kopplingar till kriminella aktiviteter, från olika mobiltelefonoperatörer. 
Kostnaderna för dessa telefonlistor är i dagsläget väldigt höga för polisen. 
 
 

5.2 Tillämpningar 
 
Vid bearbetning av olika händelser blickar man hela tiden tillbaka på vad som har hänt. Detta 
gör man för att urskilja eventuella mönster och samband som finns så att rätta resurser kan 
sättas in vid särskilda platser och tider. Både inom Försvarsmakten och polisen kan därmed 
bearbetning av en stor mängd olika händelsedata med fördel ske med hjälp av den funktions-
modell som tagits fram.  
 
 

5.3 Rekommendationer för fortsatt arbete 
 
I nuläget måste datamängden man skall analysera konverteras till olika format för att passa de 
program som ingår i analysarbetet. För att göra denna process effektivare borde samma data-
bas ingå i samtliga analyssteg där förslagsvis en urvalstabell används vid uppdelningen av de 
data som skall ingå i den aktuella analysen. 
 
I PredictIT bör man kunna markera de händelser som är av intresse genom att klicka på dessa 
så att de placeras i en urvalstabell för vidare analyser. För att tydligare se vid vilka veckoda-
gar flest händelser brukar inträffa borde antalet händelser finnas representerade vid vecko-
dagsindelningen.    
 
I detta arbete har endast mobiltelefonlistor analyserats vilket gör att funktionsmodellen endast 
är testad på denna typ av ”händelse”. Då de händelsedata man har består av andra typer av 
händelser än mobiltelefonsamtal kan valen av hotspots- metoder bli annorlunda. Även sär-
skilda tidsperioder kan vara av mer intresse än andra vid dessa analyser. Rekommendationer-
na är då att bygga upp modeller av relevanta företeelser för dessa händelser så man vet vad 
man vill leta efter, alltså vilka typer av samband och mönster som gäller för just de aktuella 
händelserna. För att sedan kunna komplettera de indata man har vid analyserna bör åtgärdsal-
ternativ tas fram, dvs. när informationen inte är tillräcklig vid den aktuella analysen av vissa 
händelser bör vissa framtagna underrättelsefrågor ställas. 
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5.4 Slutsatser 
 
För att demonstrera funktionsmodellen i detta arbete valdes kompletterande programvaror, i 
första hand avgränsat till tillgänglighet för Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscent-
rum. CrimeStat tar fram geografiska kluster av händelserna på ett snabbt och enkelt sätt och 
PredictIT är ett bra hjälpmedel för att se tidsmässiga kluster samt tidsperioder där händelserna 
antingen sker vid särskilda tidpunkter eller efter något bestämt mönster. Kombinationen av 
programvarorna ger positiva resultat då man med rätt kunskap och erfarenhet om händelserna 
kan urskilja samband på ett relativt snabbt sätt. 
 
I en vidareutveckling av analyser i rum och tid med tillhörande programvarustöd, förutsätts 
kravställning av: 
 
• Rapportdata - för att erhålla observationer av känd och tillräckligt hög kvalitet, angivande 

förutbestämda karaktäristiska och uttryckta i ett gemensamt referenssystem 
 
• Mätsystem och rapportvägar - för att säkerställa tillgänglighet och tillförlitlighet i indata 
 
• Modeller av relevanta företeelser som skall kunna analyseras - för att möjliggöra en auto-

matisk klassificering av klustrad och/eller aggregerad data 
 
• Åtgärdsalternativ för kompletterande underrättelsefrågor - för att optimera utnyttjandet av 

spanings- och analysresurser 



 35 

6 Referenser 
 
 

6.1 Böcker 
 
Blom, Gunnar (1989), Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar, -Bok C, Lund: 
Studentlitteratur. Fjärde upplagan. ISBN 91-44-03594-2 
 
Goldsmith, Victor m.fl. (2000), Analyzing Crime Patterns, Thousand Oakes, Kalifornien: 
Sage Publications. ISBN 0-7619-1940-6 
 
Karush, William (1970), Matematisk uppslagsbok, Stockholm: Wahlström & Widstrand. 
ISBN 91-46-13004-7 
 
Peterson, Marilyn B (1994), Applications in Criminal Analysis, London: Praeger. ISBN 0-
275-96468-X 
 
Vellani, Karim H & Nahoun, Joel (1971), Applied Crime Analysis, Boston: Butterworth-
Heinemann. ISBN 0-7506-7295-1 
 
 

6.2 Rapporter 
 
Cantwell, John m.fl. (2000), Informationsfusion, Linköping: Försvarets Forskningsanstalt. 
ISSN 1104-9154 
 
Svensson, Per (2003), Teknisk översikt och prognos 2002-2020 för området Informationsfu-
sion, Linköping: Totalförsvarets Forskningsinstitut. ISSN 1650-1942 
 
 

6.3 Internet 
Internetadresserna kontrollerades den 8 december 2003 
 
1. ”Crime Analysis Associates” hemsida: 
http://www.crimeanalysis.net/ 
 
2. SÄPO/Rikskrim- kommiténs utlåtande om grov organiserad brottslighet: 
http://justitie.regeringen.se/propositionermm/sou/pdf/sou2000_25a.pdf 
 
3. Rikskriminalpolisens hemsida: 
http://www.rikskriminalpolisen.polisen.se 
 
4. Hemsida upprättad av ”Mapping and Analysis for Public Safety (MAPS)” som lyder under 
”National Institute of Justice (NIJ)”: 
http://www.ojp.usdoj.gov/nij/maps/pubs.html 



 36 

 
5. Publikation om principer och användning av GIS vid brottsanalyser  
http://www.ncjrs.org/html/nij/mapping/178919ack.pdf  
 
6. Manual till CrimeStat: 
http://www.icpsr.umich.edu/NACJD/crimestat.html#DOWNLOAD 
 
7. Hemsida som handlar om användningen av GIS för att kartlägga djurs rörelser. Upprättad 
av ”U.S. Geological Survey”:  
http://www.absc.usgs.gov/glba/gistools/index.htm 
 
8. Hemsida som handlar om ”Dragnet” vilket är ett analysprogram för att förutspå en brotts-
lings mest sannolika bostad: 
http://www.i-psy.com/publications/publications_dragnet.php 
 
 
9. En hemsida som redogör för litteratur om brottsanalyser med GIS som hjälpmedel: 
http://www.geography.hunter.cuny.edu/capse/projects/nij/crime_bib2.html 
 
10. Artikel om brottsanalyser med hjälp av GIS från 2001: 
http://www.theomegagroup.com/articles/cv_crimeMappingNews_2001.pdf 
 
11. Hemsida upprättad av ”The Omega Group” där bland annat ett program för brottsanalyser 
finns att läsa om: 
http://www.theomegagroup.com/ 
 
12. Artikel upprättad av ”ESRI” som behandlar varför man använder GIS vid brottsanalyser: 
http://www.esri.com/library/newsletters/govmatters/govtmatwin00.pdf 
 
13. Hemsida som beskriver Brottsförebyggande rådets verksamhet där bland annat en länk till 
”Brott på karta” finns: 
http://www.landskrona.se/kommun/asn/Forebyggande/RamBr%E5aVerksamhet.htm 
 
14. Hemsida som beskriver svenska ”Brott på karta” 
http://www.bra.se/extra/publication/?button_showpublication.154.=1 
 
15. Publikation som är upprättad av ”Crime Mapping & Analysis Program” och handlar om 
ämnen inom brottsanalyser med hjälp av GIS  
http://www.nlectc.org/cmap/cmap_adv_topics_symposium.pdf 
 
16. Interpols hemsida som ger sin syn på kriminalunderrättelsetjänst: 
http://www.interpol.int/Public/cia/default.asp 
 
 



 37 

7 Bilagor 
 

7.1 Rums- tidsanalyser 
1 Lägg till tabellen i ArcView som inne-

håller alla händelser som skall analyseras  
• I ArcViews projektfönster – gå till ”Tab-

les” 
• Tryck därefter på knappen ”Add” 
• Välj ”Delimited Text” i ”List Files of 

Type” och leta reda på den textfil som 
skall analyseras 

• Markera filen och tryck ”Ok” 
 

2 Lägg till tabellen som ett punkttema  • I ArcViews projektfönster – gå till ”Vi-
ews” och öppna den vy där kartunderla-
get finns 

• Tryck på ”View” i menyn och välj ”Add 
Event Theme…” 

• Välj textfil i ”Table” och definiera de 
fält i tabellen som innehåller X- respek-
tive Y-koordinat 

• Tryck sedan på knappen ”Ok”  
3 Konvertera textfilen till en shape-fil • Tryck på punkttemat som skapades i 

förra steget  
• Tryck på ”Theme” i menyn och välj 

”Convert to Shapefile…” 
4 Välj färg på punkterna   • Dubbelklicka på det nya punkttemat 

(shape-fil) – ”Legend Editor” öppnas 
•  Dubbelklicka på symbolrutan och välj 

sedan den färg som skall representera 
den aktuella händelsen 

• Tryck sedan på ”Apply” och stäng ”Le-
gend Editor” 

5 Utför analys i CrimeStat2 – Välj rätt fil 
att analysera 

• Öppna CrimeStat2 och tryck på ”Select 
Files” 

• Välj ”Shape files” i droppfönstret 
”Type” 

• Tryck sedan på ”Browse” och leta reda 
på den shapefil som tagits fram i ArcVi-
ew 

• Öppna shapefilen och tryck ”OK” 
6 Definiera variablerna i shapefilen • Under ”Data setup” välj ”Primary File” 

och definiera X- och Y-variablerna i 
”Column”-menyerna 

• Välj sedan typ av koordinatsystem (Pro-
jected), längd och tidsenheter 

7 Välj den hotspot- analys som passar ana-
lysen  

• Under ”Spatial description” välj den 
hotspot- analys som passar analysen 
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• Ställ in parametrarna för den valda ana-
lysmetoden och välj att spara resultatet 
som en shapefil 

• Tryck sedan på ”Compute”-knappen  
8 Visa CrimeStats analysresultat i ArcVi-

ew 
• Gå tillbaka till ArcView och välj ”View” 

– ”Add Theme…” 
• Leta fram den shapefil som skapats i 

CrimeStat2 – markera filen och tryck 
”OK” 

9 Välj de händelser i ArcView som är av 
intresse (geografiskt intressanta punkter) 

• Markera det punkttema som innehåller 
de punkter som skall väljas ut genom att 
trycka på temat 

• Välj ”Theme” – ”Start Editing” 
• Välj den svarta muspekaren (”Pointer”) 

och klicka sedan på de punkter på kartan 
som skall analyseras vidare 

• Välj sedan ”Theme” – ”Table…” 
• Välj därefter ”File” – ”Export” och välj 

att exportera filen som ”Delimited Text” 
10 Spara den exporterade filen som skv-fil • Öppna Excel och öppna därefter den 

exporterade filen 
• Spara filen som en skv-fil för vidare 

analyser i PredictIT  
11 Öppna PredictIT för att se hur de valda 

händelserna fördelar sig över tiden 
• Öppna PredictIT 
• Tryck på ”New analysis” och definiera 

alla fält som ingår i tabellen som skall 
analyseras. Ställ även in datum- och 
tidsenheterna 

• Döp inställningarna i ”Saved import 
settings” och tryck på ”Save”   

• Tryck därefter på ”Open” för att visa 
händelserna i ett tidsdiagram 

12 Analys av flera olika händelser • Om man skall jämföra hur olika händel-
ser (andra tabeller) fördelar sig över ti-
den – tryck på ”Add data” och definiera 
alla variabler på samma sätt som föregå-
ende steg 

13 Diagraminställningar • I ”Toolbox”-fönstret ställer man t.ex. in 
färger för punkterna samt antal dagar 
som skall representeras mellan varje cir-
kel  

14 Identifiering av intressanta händelser  • Observera hur händelserna fördelar sig 
över tiden i cirkeldiagrammet 

• Klicka på punkterna som är av intresse 
för att se dess X- och Y-koordinater 

• Anteckna de X- och Y-koordinater som 
är intressanta och gå tillbaka till ArcVi-
ew för att se var i geografin de ligger 
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7.2 Tids- rumsanalyser 
 
1 Identifiering av intressanta händelser i 

PredictIT 
• Öppna PredictIT 
• Tryck på ”New analysis” och definiera 

alla fält som ingår i tabellen som skall 
analyseras. Ställ även in datum- och 
tidsenheterna 

• Döp inställningarna i ”Saved import 
settings” och tryck på ”Save”   

• Tryck därefter på ”Open” för att visa 
händelserna i ett tidsdiagram 

2 Analys av flera olika händelser • Om man skall jämföra hur olika händel-
ser (andra tabeller) fördelar sig över ti-
den – tryck på ”Add data” och definiera 
alla variabler på samma sätt som föregå-
ende steg 

3 Diagraminställningar • I ”Toolbox”-fönstret ställer man t.ex. in 
färger för punkterna samt antal dagar 
som skall representeras mellan varje cir-
kel 

4 Urval av intressanta händelser • Observera hur händelserna fördelar sig 
över tiden i cirkeldiagrammet 

• Klicka på punkterna som är av intresse 
för att se dess X- och Y-koordinater, ex-
akta tidpunkt och datum 

• Anteckna de datum, tidpunkter och X- 
och Y-koordinater som är intressanta 
och gå till Excel för att välja de händel-
ser som t.ex. sträcker sig över en identi-
fierad/möjlig intressant tidsperiod 

• Kopiera de händelser som är av intresse i 
tabellen och klistra in dom i ett nytt Ex-
cel-blad 

• Spara den nya tabellen som en textfil för 
vidare analyser 

5 Lägg till tabellen i ArcView som inne-
håller de händelser som skall analyseras 

• I ArcViews projektfönster – gå till ”Tab-
les” 

• Tryck därefter på knappen ”Add” 
• Välj ”Delimited Text” i ”List Files of 

Type” och leta reda på den textfil som 
skall analyseras 

• Markera filen och tryck ”Ok” 
6 Lägg till tabellen som ett punkttema • I ArcViews projektfönster – gå till ”Vi-

ews” och öppna den vy där kartunderla-
get finns 

• Tryck på ”View” i menyn och välj ”Add 
Event Theme…” 

• Välj textfil i ”Table” och definiera de 
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fält i tabellen som innehåller X- respek-
tive Y-koordinat 

• Tryck sedan på knappen ”Ok” 
7 Välj färg på punkterna • Dubbelklicka på det nya punkttemat 

(shape-fil) – ”Legend Editor” öppnas 
•  Dubbelklicka på symbolrutan och välj 

sedan den färg som skall representera 
den aktuella händelsen 

• Tryck sedan på ”Apply” och stäng ”Le-
gend Editor” 

8 Lägg till den tabell/de tabeller som inne-
håller andra händelser (om några) 

• Upprepa stegen 5-7 

9 Alternativa geografiska analyser 1. När analysen innehåller flera punktte-
man kan man växla ordningen på lagrena 
så att punkterna på kartbilden turas om 
att ligga över varandra. På detta sätt kan 
man urskilja om händelserna ägt rum på 
samma plats under samma tidsperiod 

2. Utför analyser i CrimeStat2 där alla hän-
delser ingår i analysen (se steg 5-8 i Me-
tod 1) och jämför resultatet med de hän-
delser som valts ut från PredictIT-
analysen (jämför de valda punkterna och 
hotspot- områdena i ArcView) 

3. Utför avståndsanalyser mellan händel-
serna för att se de som har möjliga 
kopplingar. Mät avståndet mellan två 
händelser som t.ex. ägt rum samma dag. 
Är det rimligt att händelserna har någon 
koppling med tanke på avstånd och tids-
skillnader 

4. Välj att göra ett urval bland händelserna. 
Tryck på det lager som skall analyseras. 
Under ”Theme” –”Query…” välj att visa 
de händelser med vissa egenskaper. 
Tryck på ”New Set” så markeras de 
punkter som uppfyller de krav man ställt 
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7.3 Exempel 
 
I detta kapitel kommer ett exempel på hur en analys kan gå till. I exemplet analyseras tre olika 
mobiltelefonnummer varav två nummer tillhör en och samma person. Ägarna till mobiltele-
fonabonnemangen har jag valt att kalla person A respektive person B. Mobiltelefonlistorna 
som analyseras sträcker sig båda över en 3 års period samt att det geografiskt finns en av-
gränsning då alla telefonsamtalen har ägt rum i Stockholm. Person A har ringt 1829 samtal 
medan person B har ringt 3000 samtal. 
 
Först öppnas ArcView där GSD-Tätort för Stockholm laddas. Sedan öppnas mobiltelefonlis-
torna i Excel för att därefter kunna sparas som .txt-filer samt .skv-filer. Textfilerna öppnas i 
ArcView genom att man lägger till filerna som punktteman där varje punkt kommer represen-
tera en mast som använts under 3 års period. De blå punkterna representerar de master som 
person A har kopplats upp till, medan de röda punkterna representerar person B:s uppkopp-
lingar (se figur 8.3.1). 
 

 
 
 
 
Nu när telefonlistorna har laddats i ArcView som punktteman kan temana konverteras till 
shape-filer. För att sedan ta reda på inom vilka områden som flest antal telefonsamtal ägt rum 
laddas shape-filerna för de båda personernas telefonsamtal i CrimeStat2 där hotspots- analy-
ser utförs. Den första hotspot- analysen som utförs är STAC (se förklaring under kapitel 
2.2.5). Denna metod används eftersom det är en gammal och beprövad analysmetod samt att 

Figur 8.3.1 – Mobiltelefonmaster som använts under en 3 års period i Stockholm av två olika perso-
ner 
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den passar till den informationsstruktur som telefonlistorna består av. Resultatet från STAC-
analysen visas i figur 8.3.2 nedan. De blåa ellipserna tillhör STAC-analysen av person A:s 
telefonsamtal och de orangea ellipserna tillhör STAC-analysen av person B:s telefonsamtal. 
STAC-analyserna visar att båda personernas hotspot- områden ligger i anslutning till var-
andra. Analyserna visar även att person B har ringt de flesta av sina samtal i Stockholms in-
nerstad medan person A:s hotspot- områden är mer utspridda över hela Stockholm.  
 

 
 
 
 
Den andra hotspot- metoden som används är Mode (se förklaring under kapitel 2.2.1). Mode-
metoden är mycket väl anpassad för analyser av mobiltelefonlistor då flera uppkopplingar 
sker mot samma mast (samma X- och Y-koordinat). Resultatet från Mode-analyserna redovi-
sas i tabellen (tabell 8.3.1) på nästa sida. Resultatet visar de 10 mest använda masterna för 
båda personerna, där information som antal uppkopplingar och dess X- och Y-koordinater 
redovisas.  

Figur 8.3.2 – Resultat av STAC-analys som redovisas i ArcView 3.1 
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  Person A     PersonB  
Rank Antal X-koordinat Y-koordinat  Rank Antal X-koordinat Y-koordinat 
1 663 1621750 6591850  1 553 1629630 6581600 
2 89 1603850 6600940  2 105 1630450 6576050 
3 76 1627250 6576000  3 95 1619520 6586070 
4 69 1621550 6594000  4 81 1626700 6581550 
5 56 1623650 6581300  5 69 1629350 6578500 
6 51 1629630 6581600  6 65 1624600 6583700 
7 45 1625050 6586230  7 61 1621750 6591850 
8 44 1639770 6595190  8 59 1623650 6581300 
9 32 1628300 6581100  9 58 1622800 6582270 
10 27 1629300 6576900  10 51 1626440 6581050 
 
 
Nästa steg i analysen är att ladda telefonlistorna i PredictIT. Detta görs genom att skv-filerna 
som skapades i Excel öppnas i PredictIT för närmare analys. I figur 8.3.3 nedan har både per-
son A:s och person B:s mobiltelefonlistor laddats och redovisas i PredictIT. De blå och 
turkosa punkterna representerar person A:s samtal från två olika mobiltelefonnummer. De 
röda punkterna representerar person B:s samtal.  
 

 
 

Tabell 8.3.1 – Resultat från Mode-analys 

Figur 8.3.3 – När på dygnet alla mobiltelefonsamtal från person A 
och B begåtts (visas i ett cirkeldiagram i PredictIT) 
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Inställningarna är gjorda så att antalet dagar mellan varje cirkel är lika med 30. Detta eftersom 
mobiltelefonsamtalen sträcker sig över en 3 års period. Om man använder grundinställningar-
na som är 1 dag mellan varje cirkel skulle i detta fall cirklarna sitta så tätt att man inte skulle 
se någonting. 
 
När man tittar på resultatet från PredictIT (figur 8.3.3) ser man ett antal intressanta perioder. 
Man ser två perioder, vardera cirka 30 dagar, där inga mobiltelefonsamtal har begåtts från 
varken person A eller person B i Stockholm. Detta kan bero på att varken person A eller per-
son B varit i Stockholm under dessa perioder. Jag väljer därmed att titta närmare på var per-
sonerna ringt sina samtal före och efter dessa perioder för att se om de kan ha haft möjliga 
kontakter med varandra. I Excel öppnar jag mobiltelefonlistorna från både person A och per-
son B. Därefter väljer jag att kopiera från vardera mobiltelefonlista de samtal som personerna 
begått ungefär 2 månader före uppehållen (020901-021027). Den kopierade informationen 
klistras sedan in i nya Excel-blad och sparas som textfiler. Textfilerna öppnas sedan i ArcVi-
ew som punktteman och konverteras till shape-filer (se figur 8.3.4). 
 

 
 
 
 
 
 
Skillnaden mellan person A:s respektive person B:s användning av masterna kan registreras 
genom att man växlar vilket punkttemalager som får ligga överst. Genom att gång på gång 
skifta plats på de två olika lagren ser man vilka master båda personerna använt inom samma 
tidsperiod (punkterna skiftar färg). En mast som använts av båda personerna ligger på Djur-

Figur 8.3.4 – De master som använts under perioden 020901-021027 av både person A och person B visas i 
ArcView 3.1 (person B:s punkttema överst, dvs. B:s röda punkter täcker A:s blåa punkter då de använt 
samma mast) 
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gården. Jag väljer att titta närmare när de olika personerna använt denna mast eftersom denna 
plats skiljer sig från de övriga då dess geografiska läge är speciellt (Djurgården är omgiven av 
vatten och anses därför som ett relativt begränsat område). Figuren 8.3.5 visar området kring 
Djurgården samt den mast som båda personerna använt sig av. 
 
 

 
 
 
 
 
I figur 8.3.6 redovisas när de båda personernas uppkopplingar mot masten på Djurgården un-
der perioden 020901-021027 i PredictIT. 

Figur 8.3.5 – Den mast som person A och B har använt under perioden 020901-021027 på Djur-
gården 
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De uppkopplingar som ägt rum på Djurgården är av intresse på flera sätt. För det första är 
tidpunkterna för samtalen intressanta. Person A har ringt vissa av sina samtal relativt tidigt på 
morgonen de första dygnen. De andra samtalen har skett på eftermiddagen eller kvällen. Både 
person A och person B har sällan ringt något samtal mitt på dagen. För det andra är dessa 
uppkopplingar mot masten på Djurgården de enda personerna ifråga har gjort på 3 år. De har 
dessutom använt samma mast under en begränsad tid.  
 
För att sedan ta reda på var personerna har ringt sina samtal på Djurgården har uppkopplings-
vinklarna mot masten analyserats. Figurerna 8.3.7, 8.3.8 och 8.3.9 visar inom vilka vinklar 
uppkopplingarna skett. 
 

Tabell 8.3.6 – Tidpunkter då person A och person B blivit uppkopplade mot masten 
på Djurgården 
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Figur 8.3.7 – Vinkel varifrån person A har ringt 8 av sina 21 mobilsamtal (person B har inte ringt några 
mobilsamtal från denna vinkel) 
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Figur 8.3.8 – Vinkel varifrån person A har ringt 6 av sina 21 mobilsamtal och person B har ringt  48 av  
sina 51 mobilsamtal 
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Efter analysen av uppkopplingsvinklarna kan man dra vissa slutsatser: Antingen har perso-
nerna befunnit sig på en båt utanför Djurgården, eller så har de befunnit sig på Djurgården 
alternativt på Beckholmen där uppkopplingarna från vinkeln i figur 8.3.9 varit när personerna 
tagit sig till eller från mötesplatsen. Generellt kan man dra den slutsatsen att personerna A och 
B med stor sannolikhet varit i kontakt med varandra före de månadslånga uppehållen. 
 
Nu när perioden före uppehållen har analyserats väljer jag att titta närmare på perioden efter 
uppehållen. Detta för att se om personerna haft möjliga kontakter även då. Jag väljer att kopi-
era från bådas mobiltelefonlistor de mobiltelefonuppkopplingar som ägt rum en månad efter 
uppehållen (030206-030226). De kopierade uppkopplingarna klistras sedan in i nya Excel-
blad och sparas som textfiler. Textfilerna laddas i ArcView 3.1 som punktteman och konver-
teras till shape-filer. I figuren 8.3.10 och visas de master som både person A och person B har 
använt under perioden 030206-030226 i Stockholm. Skillnaden mellan person A:s respektive 
person B:s användning av masterna registreras genom att man växlar vilket punkttemalager 
som får ligga överst. 
 
 

Figur 8.3.9 – Vinkel varifrån person A har ringt 7 av sina 21 mobilsamtal och person B har ringt  3 av  
sina 51 mobilsamtal 
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Efter det att man skiftat plats på de båda lagerna fram och tillbaka för att se vilka master som 
använts av båda personerna under samma tidsperiod har en speciell plats identifierats. Platsen 
ligger på en ganska avskild plats i ett industriområde. Figur 8.3.11 visar området kring indu-
striområdet samt den mast som båda personerna använts sig av. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8.3.10 – De master som använts under perioden 030206-030226 av både person A och person B visas i 
ArcView 3.1 (person A:s punkttema överst, dvs. A:s blåa punkter täcker B:s röda punkter då de använt sam-
ma mast) 
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Det intressanta med masten i industriområdet är att den använts av både person A och person 
B under samma dag. Det visar sig även att det är den enda gången person A använder denna 
mast under en 3 års period. Jag väljer därför att visa alla master som båda personerna använde 
denna dag och vid de första uppkopplingarna dagen därpå (se figur 8.3.12). Figur 8.3.12 med 
tillhörande tabell 8.3.2 visar i vilken ordning och när masterna har använts av de båda perso-
nerna.  
 
Resultatet från A:s Mode-analys (se tabell 8.3.1) visar att den mast som använts flest gånger 
är den som använts vid person A:s första, fjärde, femte och sjunde samtal (under perioden 
030214- 030215). Samma mast har vid analyser i PredictIT visats vara aktiv vid morgon- och 
kvällssamtalen. Slutsatsen av detta är att personen ifråga kan tänkas bo någonstans i området 
kring denna mast.  
 
 

Figur 8.3.11 – Bild över det industriområde där den mast står som både person A och person B har använt 
under perioden 030206-030226 



 52 

 
1 A:s första samtal (030214, 17:02) 
2 A:s andra samtal (030214, 19:31) 
3 A:s tredje samtal (030214, 19:56) 
4 A:s fjärde samtal (030214, 21:28) 
5 A:s femte samtal (030214, 21:47) 
6 A:s sjätte samtal (030214, 22:56) 
(7) A:s sjunde samtal (030215, 07:37) 
1 B:s första samtal (030214, 12:18) 
2 B:s andra samtal (030214, 13:39) 
3 B:s tredje samtal (030214, 13:55) 
4 B:s fjärde samtal (030214, 14:16) 
5 B:s femte samtal (030214, 17:05) 
6 B:s sjätte samtal (030214, 21:03) 
7 B:s sjunde samtal (030214, 21:07) 
(8) B:s åttonde samtal (030215, 12:42) 
(9) B:s nionde samtal (030215, 17:47) 

Figur 8.3.12 – De master som använts av både 
person A och person B 030214 samt de första 
uppkopplingarna dagen därpå 

Tabell 8.3.2 (till höger) – Tider då person 
A och person B använt masterna 
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Tittar man på person B:s sjätte och sjunde samtal ser man att det skiljer fyra minuter mellan 
dessa. Tittar man sedan på avståndet mellan de master som använts vid dessa mobiltelefon-
samtal ser man att det rör sig om ungefär 1,5 mil fågelvägen. Detta betyder att personen måste 
ha färdats i väldigt hög hastighet mellan platserna eller så kan det vara ett fel på tiderna i tele-
fonlistan.  
 
Exemplet visar att man av de 4829 mobiltelefonsamtal som begåtts av två personer tillsam-
mans, kan finna kopplingar och samband mellan dessa personer i rum och tid. Detta genom 
att använda den funktionsmodell som tagits fram i detta examensarbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




