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Sammanfattning 

 
Antalet övervakningssystem med digital utrustning har ökat markant på senare år. 
Polisen får in fler filmer som används vid brottsutredningar. Detta har inneburit att det 
blivit högre arbetsbörda på svenska polismyndigheter. I dagsläget skiljer sig arbetssätt 
och kunskapsnivå en del mellan olika myndigheter. Det fanns ett önskemål från polisen 
att höja lägstanivån inom myndigheterna och därför har denna studie utförts. 
 
Rapporten grundar sig på intervjuer som utförts med anställda på polismyndigheterna 
runt om i Sverige. Till grund har även dokument och riktlinjer från SKL (Statens 
Kriminaltekniska Laboratorium) samt RPS (Rikspolisstyrelsen) använts.  
 
De största problemen som polismyndigheterna hade med inkommande material visade 
sig vara; 
 

 Får in material med dålig kvalité 

 Kan inte öppna inkommet material på grund av speciella filformat 

 Saknar en grundplattform med bra program för analys av bild och video 

 Saknar utbildning inom bildhantering/förbättring 

Andra problem förekom i mindre utsträckning. Lösningar på ett problem kan dock lösa 

även ett annat. Den största anledningen till problemen grundar sig i att säljare till 

övervakningssystem inte informerar sina kunder hur de ska ta hand om sin utrustning på 

bästa sätt. Många butiker har också utrustningen uppsatt i första hand för preventivt 

syfte och ser inte till att materialet håller kvalité att verkligen användas vid brott. Detta 

gör att polisen får in svårhanterligt material.  

Det framkom även att en del polismyndigheter hade problem att arkivera digitalt 

material på ett enkelt och effektivt sätt. För att föreslå lösningar på problem i 

hanteringen av videomaterial har det tagits fram förslag på några tekniska lösningar och 

arbetssätt som skulle kunna användas. Det har även föreslagits några organisatoriska 

förändringar. 

De största lösningarna för att polisen ska kunna få ut maximalt ur material från 

kameraövervakningssystem är att på sikt anställa teknisk utbildad personal till 

arbetsuppgifterna. Samt att ha bättre information och hårdare krav till företagen som 

säljer och till de butiker som har kameror uppsatta. 



 
 

Abstract 

The number of surveillance systems with digital equipment has increased over the past 

years. To fully explore this increase of video material, the Swedish police now require a 

higher level of education within this field. Currently the level of expertise in managing 

video material varies significantly between the different police districts. The police 

authority therefore desires to educate the districts with mediocre knowledge.  This 

study was carried out for this purpose.  

The report is based on interviews that have been carried out with employees of the 

police authorities around Sweden. Also used have been documents and guidelines 

provided by SKL (Statens Kriminaltekniska Laboratorium) and RPS (Rikspolisstyrelsen). 

The main problems the police authorities had with the video material can be 

summarized in four categories; 

 Material of too poor quality 

 Inability to open material due to special file formats 

 Lack of software for analysis of images and video data 

 Lack of education in managing images and graphics improvement  

Other problems have occurred to a smaller extent. One solution to a problem can 

however also solve another. The most frequent problem however lays in the lack of 

education of costumers on how to properly make use of their surveillance system.  

The police authorities in Sweden also had problems with the archiving in a proper way. 

Therefore a proposal of routine has been prepared for this. Some organizational 

proposals for the work flow have also been made. 

The solution in order for the police to get maximum use of the surveillance system is to 

employ highly educated personnel. Suppliers of surveillance systems are to be equipped 

with information on how to properly educate their customers. The police are to inform 

standardized requirements of surveillance equipment and its proper usage to stores. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Den svenska polisen har i dagsläget en ökande arbetsbörda med inkommande material 

från övervakningssystem som ska användas vid förundersökningar i brottsmål.  

Framförallt är det digitala material som inkommer ofta svårhanterligt på grund av bland 

annat dålig kvalité och speciella filformat. Anställda saknar den rätta utbildningen, olika 

programvaror används beroende på distrikt och vem som arbetar med materialet. Detta 

tillsammans med den ökade användningen av övervakningskameror gör det viktigt att 

kunna hantera materialet på ett snabbt och effektivt sätt. Detta gäller framförallt de 

myndigheter som inte tidigare haft så stor mängd material att hantera och därför inte 

arbetat fram tydliga rutiner för detta. Polismyndigheterna är intresserad av att få ett 

entydigt system för alla distrikt och ett ökat samarbete mellan dessa. Arkiveringen av 

det inkommande digitala materialet är ytterligare en del i hanteringen där det efterlyses 

bra rutiner. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka polisens arbetsprocedur i samband med 

inkommande bild- och videomaterial. Målet är att på ett objektivt sätt utvärdera 

arbetsgången för att kunna effektivisera arbetet med det beslagtagna materialet som 

ingår i en förundersökning. 

 

1.3Avgränsningar 
Som syftet beskriver är arbetet tänkt att vara till hjälp för polisen. Därför kommer ingen 

större vikt läggas vid hur videomaterialet hanteras i stegen innan det inkommer till 

polisen. Hur innehavaren av utrustning bör hantera den finns väl beskrivet i en rapport 

från SKL (Bergström, 2005) och kommer endast tas upp i form av vilka riktlinjer som 

polisen kan använda för att förbättra hanteringen i detta tidigare skede. Likaså kommer 

det inte fokuseras på frågan gällande nytto- och integritetsperspektiv om hur mycket 

övervakning med kameror som bör tillåtas. Fokus ligger i stället på hur polisen skall 

kunna få ut det bästa av materialet som inkommer idag och i närmaste framtiden. 

 

1.4 Metod 
Arbetet inleds med en förstudie kring tekniken bakom digitalt videomaterial. Därefter 

kommer en del med interjuver av anställda inom olika polismyndigheter som finns i 

landet. Intervjuerna kommer att behandla frågor om arbetssätt, problemområden och 

vidareutveckling. En liknande inventering, med intervjuer på pappersform, har tidigare 

skett i mindre skala av SKL och kommer användas som grund. Svaren från intervjuerna 

kommer att följas upp med en fördjupning inom de områden där polisen anses ha störst 

behov av utveckling. 
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1.5 Disposition 
Rapporten är upplagd så att läsaren ska kunna följa hela projektets arbetsgång på ett 

strukturerat sätt. Inledningsvis sker en förstudie där teori kring kameraövervakning tas 

upp vilket följs av de intervjuer som gjorts under projektet. Utifrån intervjuerna 

analyserades sedan polisens arbetssätt och de verktyg de använde. Det görs en viss 

uppdelning på organisatoriska och tekniska analyser. Avslutningsvis diskuteras framtida 

arbetssätt och rekommendationer för vidareutbildningar. 
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Bildkälla: polisen.se 

2 Förstudie 

2.1 Polisens organisation 
Följande information är, där inget annat anges, hämtat från www.polisen.se (2007-10-

15). 

Polisen har cirka 24631 anställda, varav 17423 är utbildade poliser. Polisen lyder under 

justitiedepartementet, som består av: 

 Rikspolisstyrelsen, centrala förvaltnings- och tillsynsmyndighet 

 Statens Kriminaltekniska Laboratorium 

 21 Polismyndigheter 

 

2.1.1 Rikspolisstyrelsen (RPS) 

RPS leds av rikspolischefen som utses av regeringen och har som huvuduppgift att utöva 

tillsyn över Polisen. RPS bestämmer hur de medel som staten tilldelar Polisen ska 

fördelas mellan myndigheterna. En annan viktig del är också att ansvara för teknik- och 

metodutveckling. RPS ansvarar även för Polishögskolan och är chefsmyndighet för SKL, 

Statens Kriminaltekniska Laboratorium. 

2.1.2 Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) 

SKL ligger i Linköpig och fungerar som Sveriges kriminaltekniska centrum. De har cirka 
260 anställda med experter inom de olika vetenskapliga områden som Polisen arbetar 
med. SKL arbetar bland annat med brottsmål där det krävs ett opartiskt expertutlåtande 
eller i de fall som inte de vanliga myndigheterna klarar av att hantera själva. Även 
externa företag och privatpersoner kan vända sig till SKL för utlåtande i olika ärenden. 

 

Figur 1 Polisorganisationens uppbyggnad 
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2.1.3 Självständiga polismyndigheter 

Enligt polislagen utgörs varje län av en polismyndighet och det finns totalt 21 stycken 

sådana. Varje polismyndighet leds i sin tur av en polisstyrelse och en länspolismästare. 

Den dagliga verksamheten på dessa myndigheter leds av länspolismästaren. Varje 

styrelse avgör själva hur deras myndighet ska vara organiserad vilket gör att strukturen 

mellan myndigheter kan variera. 

Varje polismyndighet kan sedan vara uppdelad i polismästardistrikt som i sin tur leds av 

en polisstyrelse samt polismästare. Polismästardistriktet kan sedan vara uppdelat i 

 

 Stab 

 Spaningsavdelning 

 Kriminalavdelning 

 Trafikavdelning 

 Administrationsavdelning 
 

Staben ansvarar för gemensamma administrativa funktioner såsom ekonomi, personal, 

information och kontorsservice. 

Länskriminalavdelningen är uppdelad i olika sektioner/rotlar. Dessa kan variera men 

vanligen förekommer minst utrednings-, narkotika-, eko- samt tekniska roteln. 

 

2.2 Kameraövervakning 

Majoriteten av de bilder och filmer som polisen får in vid brottsutredningar kommer 

från övervakningskameror. För att förstå var några av problemen med materialet 

uppstår ges här bakgrundsinformation till varför och hur kameraövervakning används. 

Informationen är tagen ur rapporten ”Rekommendationer vid användande av 

kameraövervakningssystem” skriven av Peter Bergström, SKL. 

Syftet med kameraövervakning är att avskräcka, avslöja och dokumentera brott. När det 

föreligger en misstanke om brott är tanken att ta reda på vad som skett samt vem eller 

vilka som är inblandade. För att få ut den informationen krävs att hela området som 

berörts är övervakat samt att utrustningen kan ge tillräckligt bra bildkvalité. Här uppstår 

snabbt ett problem på platser med endast en kamera uppsatt för att täcka ett större 

område. Det är kamerornas täckningsområde och bildtakt (se 2.3.1) som avgör om 

systemet kommer att kunna få med en eventuell gärningsman på bild. Vidare måste det 

gå att urskilja specifika kännetecken för att kunna identifiera personen. 
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Figur 2 Exempel på kameraövervakningssystem 

 

Ett övervakningssystem med kameror består av ett flertal komponenter och kan omfatta 

en eller flera kameror. Det som ställer kravet på systemet är bland annat vilket 

täckningsområde som ska övervakas samt vilka ljusförhållanden som råder. Exempel på 

platser där kameror sätts upp kan vara framför en bankomat, i en butik eller i ett 

parkeringshus. De hastighetskameror som finns utmed vägar sköts av vägverket och 

räknas normalt inte som övervakningskameror eftersom deras enda uppgift är att 

identifiera fortkörare och inte övervaka övriga händelser. 

Förutom kamerorna kan ett övervakningssystem bestå av monitorer samt 

inspelningsutrustning bestående av hård- och mjukvara för att lagra materialet. 

Hårdvaran kan vara en analog videokassettspelare, en digital videospelare eller digital 

lagring på en hårddisk. 

En viktig del för ett fungerande system är att ha rutiner för att dokumentera, sköta 

underhåll och kunna hantera materialet som spelas in. 

 

2.3 Videoteknik 
Begreppet video härstammar från latin med betydelsen ”jag ser” och betyder rent 

tekniskt att spela upp stillbilder i hög hastighet för att simulera rörelse. Video kan lagras 

antingen analogt eller digitalt beroende på vilket lagringsmedium som används. 

Eftersom arbetet mestadels kommer handla om digital video kommer inte så stor vikt 

läggas vid att förklara analog video. Det finns ett antal parametrar som avgör hur 

videosignalen är uppbyggd och har för mått på kvalité. (How video works, Weise, 

Elsevier, 2004) 

 

2.3.1 Bilder per sekund 

Kallas även bildtakt och beskriver hur många bilder som visas varje sekund, vilket avgör 

hur ögat kommer att uppfatta rörelsen. Bilder per sekund varierar från ett fåtal upp till 
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120 eller fler bilder per sekund. På engelska benämns det som frames per second och 

förkortas fps. För TV-sändningar i Sverige och Europa heter videostandarden PAL och har 

25 bilder/sek medans den i USA och Japan heter NTSC och har 30 bilder/sekund. Dessa 

standarder hör samman med frekvensen på växelström i elnätet i de olika länderna. För 

att få en videosignal med någorlunda flyt bör den spelas upp med minst 15 

bilder/sekund. (Austerberry, 2005) 

 

2.3.2 Interlacing 

När varje bildruta ritas upp i en videoström kan det ske på två sätt, sammanflätad 

(interlaced) eller progressiv (progressive). I rapporten kommer ordet interlaced 

användas i fortsättning detta på grund av att interlaced är det ord som används i stor 

utsträckning. Den första metoden handlar om att dela upp varje bildruta i två delar. De 

två delbilderna ritas upp var för sig och innehåller varannan rad från originalbilden. När 

bilden ritas upp progressivt innebär det att varje rad ritas upp i ett svep. Metoden för 

interlaced utvecklades för att spara bandbredd, men det blir alltid bättre bildkvalité med 

progressiv visning vid samma bildtakt. (Austerberry, 2005) 

 
Figur 3 Interlaced uppritning vid videoström 
 

En digital videosignal har alltid en bestämd upplösning. Detta är samma sak som 

storleken på varje delbild och mäts i antal bildrutor eller pixlar. Pixlar är i grunden ett 

mått på hur många bildpunkter en skärm kan visa. I analog video benämns det istället 

hur många horisontella och vertikala scan-linjer som bilden ritas upp med. De delar som 

bland annat avgör vilken upplösning som används är tekniken i kameror, datorkapacitet, 

uppspelningsutrustningen och krav på kvalité. Högre upplösning kräver större digitala 

filer och därmed högre bandbredd för att överföras och visas. I dagsläget ligger de 
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vanligaste standardupplösningarna mellan 768 x 576, när TV-sändningar sänds i 

standardformatet PAL, upp till 1920 x 1080 för så kallad HDTV. (Weise, 2004) 

Upplösningen hänger samman med vilket bildförhållande (eng: aspect ratio) som bilden 

har. Bildförhållandet beskriver standarden för höjd och bredd. Den klassiska standarden 

för TV-sändningar är 4:3, men under slutet på 90-talet blev det vanligt att sända filmer i 

det bredare bildformatet 16:9. Nuförtiden är det vanligt att allt material sänds i det 

bredare formatet vilket gör att de flesta bild- och även många dataskärmar som säljs 

stödjer detta format. Något som krånglar till det är att bildrutorna eller pixlarna i en bild 

kan ha olika form, antingen fyrkantiga eller rektangulära. Detta gör att två bilder med 

samma upplösning i bredd och höjd kan ha olika bildförhållande eftersom bildrutorna är 

avlånga i den ena bilden. (Austerberry, 2005) 

 

2.3.4 Komprimering 

Anledningen till att komprimering ofta är ett krav vid filhantering inom video är att 

filerna annars blir för stora för att kunna lagras eller överföras. Inom hantering med filer 

från övervakningssystem används bland annat komprimering för att kunna lagra inspelat 

material under längre tid. Datakomprimering innebär att färre informationsbärande 

enheter behöver användas vilket ger mindre information och således mindre filer. Det 

brukar pratas om destruktiv och ickedestruktiv komprimering. Ickedestruktiv 

komprimering innebär att all ursprungsdata går att återfå efter komprimeringen. Vid 

destruktiv eller förstörande komprimering försvinner information som förhoppningsvis 

inte anses påverka helhetsintrycket alltför märkbart. När komprimering är gjord så är 

det inte möjligt att återskapa originalet. (Gulliksson, 2000) 

 

2.3.5 Datatakt 

Beroende på vilken kvalité en videofil har får den också en bestämd datatakt, vilket är en 

beskrivning på hur mycket information som överförs varje sekund som videofilen spelas 

upp. Informationen tar plats i form av digitalt lagringsutrymme och enheten för 

datatakten anges i bitar per sekund (bit/s eller bps). Datatakten hänger ihop med både 

upplösningen, komprimering och antal bilder per sekund hos filen. I dagsläget finns det 

såpass höga datahastigheter att datatakten ofta benämns med Mbit/s, det vill säga antal 

miljoner bitar per sekund. Till exempel kräver dagens HDTV-sändningar cirka 20 Mbit/s 

för att kunna sända. (Austerberry, 2005) 

  

2.3.6 Codec 

Codec är ett slags datorprogram eller kod som skapats för att utföra komprimering av 

mediala filer och göra dessa spelbara.  Detta görs genom att koda en dataström eller 

signal för överföring eller lagring och tolka den för uppspelning eller redigering. Codec är 

ett sammansatt ord av compressor/decompressor eller coder/decoder. På svenska 

används antingen låneordet codec från engelskan, den försvenskade versionen kodek 

eller ibland ordet omkodare.  
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Vad det gäller videofiler innehåller de oftast både en ljud- och videoström och någon 

form av metadata, det vill säga information om hur dessa ska synkroniseras. För att 

dessa signaler tillsammans ska vara möjliga att hantera måste de kapslas in i ett 

behållarformat. En allmän missuppfattning är att videoformatet AVI (Audio Video 

Interleave) är en egen codec när det i själva verket är ett behållarformat bestående av 

bild- och ljudcodec. Andra behållarformat är till exempel QuickTime, RealMedia och 

MP4 . Video- och ljudfilen i ett behållarformat behöver inte alls kodas på samma sätt 

utan har ofta olika codec-format på sin komprimering. (Gulliksson, 2000) 

När en fil ska spelas upp måste samma codec som den är komprimerad med vara 

installerad för att kunna spela upp den. Tyvärr så är det alltså inte möjligt att använda en 

codec för att spela alla filer. Den som skapar filerna väljer på vilket sätt han vill 

komprimera eller koda filen beroende på krav för exempelvis filstorlek och kvalité. 

Exempel på olika codec är MP3, WMA, RealVideo, QuickTime, DivX och XviD, men det 

finns betydligt fler och det skapas nya hela tiden. Till exempel kan alltså en videofil 

kodad med DivX sättas ihop med en ljudfil kodad i MP3 och tillsammans bilda en AVI-fil. 

                

Figur 4 Vanliga codec och behållarformat 

 

Ett problem med att använda sig av codec är att de flesta av dessa är av förstörande 

karaktär och skapar försämring av kvalitén på materialet. Försämringen beror på vilken 

metod komprimeringen använder. Förstörande metoder utnyttjar bland annat hur vårt 

syn- och hörselsinne tolkar det som tas in. En signal kan alltså kodas och förstöras utan 

att det uppfattas av synsinnet. Inom videokodning har detta länge varit ett svårt 

problem, att komprimera mycket utan att det upplevs som försämrad kvalité. Därför har 

kompromisser fått göras att det tillåts synliga försämringar som inte stör alltför mycket 

på helhetsintrycket. I takt med utveckling har tekniken blivit mycket bättre på detta, 

vilket kan läsas om i kommande kapitel kring de senare codec-format som utvecklats. 

(Austerberry, 2005) 

 

2.3.7 MPEG 

MPEG står för Moving Picture Experts Group och är från början namnet på en 

arbetsgrupp som bildades 1988 för att ansvara för utveckling av ljud- och bildkodning. 

Gruppen består av representanter från både industrin och den akademiska världen.  

Varför detta format tas upp mer detaljerat beror på att det är ett av de vanligast 

använda formaten samt att Riksarkivet har haft som krav att all arkivering av filer ska ske 

i MPEG1 eller MPEG2-format som är ISO-standarder. Nyligen har även formatet MPEG4 
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blivit godkänt som arkiveringsformat, där skillnaden mellan dessa ligger i hur de kodar 

strömmen av video. [I1] 

H.261 

Ursprunget till MPEG kommer från codec H.261 som utvecklades för att kunna ha 

videokonferenser över en ISDN-uppkoppling. Detta är långt ifrån den snabbhet som 

dagens bredband har och därför krävdes det att filerna som skulle spelas upp direkt över 

nätet kunde komprimeras kraftigt för att föra en bra konferens. Standardupplösning för 

formatet är 252 x 288 eller 176 x 144 pixlar och kan överföra data med hastighet från 64 

kbit/s upp till 2 Mbit/s. (Austerberry, 2005) 

MPEG1 

Från början anpassat för att lagra video- och ljudsignaler på CD-skiva. I detta format 

inkluderas det populära ljudformatet MPEG-1 Layer3, även kallat MP3. Kvalitén på 

MPEG1-video är jämförbar med kvalitén på en analog VHS-kassett. 

H.263 

Standard som utvecklades för att kunna hantera krav på överföring vid låga 

bithastigheter, det vill säga klara att komprimera till lägre datatakt än 64 kbit/s hos 

H.261.  

MPEG2 

En standard framtagen för tv och används bland annat i dvd-filmer och digital-tv-

utsändningar. MPEG2 framtogs för att kunna ge hög kvalitet och högre upplösning 

jämfört med de äldre formaten. Formatet har varit standard för de analoga TV-

utsändningarna och används även för att komprimera filmer till DVD. Huvudsyftet är att 

hantera material över hastigheter på 4 Mbit/s. En del av MPEG2 är anpassad till att klara 

av dagens HD-kvalité som vanligtvis har upplösningarna 1280 x 720 eller 1920 x 1080.  

Inom HD-sändningar över det digitala nätet används idag både MPEG2 och MPEG4, 

varför de flesta digitalboxar stödjer båda formaten. (Austerberry, 2005) 

MPEG4 

MPEG4 är en benämning på ljud- och videostandard för många olika tillämpningar inom 

allt från mobil-tv till fullskalig HDTV. Tekniken är anpassad för att kunna leverera såväl 

smal- som bredbandskrävande överföring. MPEG4-standarden kan ibland upplevas 

otydlig eftersom det ofta talas om MPEG4 trots att namnet innefattar flera olika delar 

som skiljer sig i kompressionsgrad. Huvuddelarna är MPEG4 part 2 och MPEG4 part 10. 

Part 2 används som grund i flera andra codec, som bland annat DivX, Xvid och 3ivx. 

MPEG4 part 10 kallas även H.264 och används bland annat inom DVD-formaten HD-DVD 

och Blu-ray. Den största skillnaden för MPEG4 jämfört med MPEG1 och MPEG2 är att 

den är mer skalbar och innehåller större valmöjligheter hur den kodas. 

MPEG4 använder sig av så kallad objektorienterad kodning vilket betyder att ett objekt 

som inte förändras mellan bildrutor inte heller kodas om. Resultatet blir låg 

bitkodningshastighet samt bibehållen kvalité. Låg bitkodningshastighet innebär mindre 

filer som är mer lätthanterliga. 
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MPEG7 

MPEG7 skiljer sig jämfört med vanlig MPEG eftersom det i standarden inte bara är 

videosignalen som hanteras utan även funktionen att integrera beskrivningar av 

innehållet i filen. Detta kan användas för att exempelvis enkelt kunna söka efter en viss 

videofil då sökmotorn använder sig av beskrivningen. (Austerberry, 2005) 

 

2.3.8 Nackdelar med MPEG 

En av nackdelarna som kommer med MPEG-komprimeringen är att det kan bli dåliga 

bilder om en MPEG-fil ska redigeras. MPEG-filer kodas med icke-komprimerade bildfiler 

med jämna mellanrum i videoströmmen, så kallade I-frames. Där mellan läggs bilder 

som ritas upp med hänseende på informationen från de icke-komprimerade bilderna, så 

kallade B- och P-frames. Denna komprimeringsmetod kallas GOP (Group Of Pictures) och 

utnyttjar att bilderna i en videosekvens ofta ser liknande ut mellan varje bildruta. På 

detta sätt räcker det att vissa bilder innehåller all information och i de andra endast 

beskriva de små skillnader som skett. Problemet är om en sådan sekvens ska redigeras 

och en icke-komprimerad I-frame klipps bort vilket leder till att följande B- och P-frames 

inte kan ritas upp korrekt. Tätheten mellan de icke-komprimerade bilderna kan ställas in 

när MPEG-filen skapas. En lösning att slippa problemet vid redigering är att ställa in att 

filen endast består av I-bilder vilket gör att filen tar mer plats. (Austerberry, 2005) 

 

Figur 5 MPEG GOP-komprimering i en videoström 

2.3.9 Andra format 

 

TIFF 

TIFF står för Tagged Image File Format och är en icke-förstörande komprimeringsmetod. 

TIFF använder så kallade taggar eller etiketter med information om bilden för att 

komprimera den. Formatet används framförallt till fotografier och för svartvita 

trycksaker som fax. Beroende på syftet så används olika kodningsmetoder, det är 
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taggarna som avgör viken kodning som ska användas. I TIFF-filer går det att lagra flera 

olika bilder, något som används vid kodning av exempelvis fax. (Haugland, 2000) 

JPEG 

Förkortningen står för Joint Photographic Experts Group och är en väl använd 

komprimeringsstandard framtagen för bildkomprimering. Formatet är av förstörande 

karaktär, det vill säga att viss information i bilden tas bort vid komprimering. Detta görs 

på ett sätt som är svårt för det mänskliga ögat att uppmärksamma och är därför 

användbart. JPEG-komprimering kan som de flesta andra komprimeringsmetoder ske 

med olika inställningar och därmed ge olika resultat på kvalité och utrymme för filen. 

Formatet används ofta som standardkomprimering i digitalkameror eftersom det anses 

ge små filer med bibehållen kvalité. En del sorts bilder som innehåller mycket raka linjer, 

till exempel ritningar, passar sig inte att komprimera med JPEG därför att risken är stor 

för kraftig bildförsämring. JPEG är ett format som endast bör användas för att lagra och 

överföra bilder. När du arbetar med bilder bör något format utan förstörande 

komprimering användas. (Haugland, 2000) 

MJPEG 

MJPEG är helt enkelt JPEG-komprimering som görs i video där varje enskild bildruta 

komprimeras med JPEG. Metoden utnyttjar alltså inte samma teknik som i MPEG att ha 

olika komprimering av bildrutorna i en videoström. Detta gör att standarden har svårt 

att ge lika effektiv komprimering som MPEG-standarden. 

JPEG-2000 

JPEG-2000 är en utvecklad form av JPEG som ger cirka 20 % bättre kompression i 

förhållande till den vanliga JPEG-standarden beroende på inställningar. JPEG-2000 har 

också förbättringar gällande de blockeffekter som kan uppstå i bilder med vanlig JPEG-

komprimering. 

MJPEG-2000 

Står för Motion JPEG-2000 och bygger på JPEG-2000, men är precis som MJPEG 

anpassad att användas inom digital video.  Även detta format komprimerar varje bild 

separat och finns i både förstörande och icke-förstörande varianter. 

DivX 

DivX-codec är idag mycket spridd och använd på grund av att den blivit något av en 

standard att komprimera filmer som läggs ut på internet. Formatet skapades kring 1998 

och är en omgjord version av MPEG-4. Denna codec skapades från början av en 

privatperson som senare kom att bli anställd och bygga upp ett företag kring formatet. 

DivX slog snabbt igenom eftersom tekniken var överlägsen när det handlade om att 

komprimera filmer effektivt med bibehållen kvalité. Fram till år 2007 har det släppts 

cirka fyra olika varianter av DivX-formatet samt också utvecklats ett format som bygger 

på DivX och kallas Xvid. 
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Figur 6 Symbol för 
övervakningskamera 

2.4 Polisens arbetsgång vid brott med videorelaterad bevisning 
För att få en uppfattning om hur polisen arbetar med videomaterial och därmed vilka 

problem som kan uppstå kommer här en kortare beskrivning av hanteringen. Detta 

kommer senare ligga till grund för att formulera frågor till intervjuer. 

Nedanstående text bygger på intervjuer med flera polisanställda, bland annat Jerker 

Jansson, förvaltningsledare för Bilder Inom Polisen(BIP). 

Brott där det finns videomaterial som en del av 

bevisning handlar ofta om mindre stölder eller rån på 

exempelvis butiker eller bensinmackar. Ibland kan det 

röra sig om grövre brott som har skett i anslutning till 

butik eller annat där övervakningsutrustning finns 

uppsatt. Vid mindre brott skickar ofta butiken in 

videomaterialet själva till polisen, alternativt tar en 

polisman som varit på brottsplatsen med sig materialet. 

De som är ute på brottsplatsen kan antingen vara 

polisens tekniker eller fotograf, som då också tar hand 

om videomaterialet. Vid brott som skett i anslutning till 

en butik eller annat, där det eventuellt kan finnas intressant bevisning, kan polisen själva 

kontakta de som har utrustning uppsatt och begära att få material från en viss tidpunkt. 

När materialet fås in till stationen kan hanteringen ske på lite olika sätt. Materialet blir 

här en del av förundersökningen och en eller flera personer har i uppgift att analysera 

och plocka ut användbar bevisning ur videomaterialet. Detta läggs sedan till utredningen 

i polisens interna system DURTVÅ. Där läggs de stillbilder som tagits ut i antingen ett 

Word eller PDF-dokument. Ofta skrivs även bilderna ut på papper och i vissa fall där det 

krävs kan en skiva eller USB-minne med en videosekvens skickas med till utredningen.  

 

2.5 Intervjuer 

2.5.1 Datainsamling 

För att få insikt i hur olika polisdistrikt jobbar i förundersökningar kring brottsmål valdes 

att göra en datainsamling. Intervjuer och enkäter är två metoder för att samla in primär 

data. Vid användning av enkäter är svaren ofta stereotypa. Detta beror på att deltagarna 

kan ha svårare att skriva ner sina tankar till skillnad från att prata fritt. Ett annat problem 

är att alla inte lägger ner lika stor möda på att svara så ordentligt som möjligt. Fördelen 

med enkäter är att efterarbetet är lättare och svaren är ofta inte lika tolkningsbara. 

(Andersson, 1985) 

Intervjuer är bäst att göra ansikte mot ansikte så att inget kroppsspråk går förlorad. Ett 

annat alternativ är att göra telefonintervjuer, oftare ett billigare och mer lättillgängligt 

alternativ. En fördel med telefoninterjuver är att personen som intervjuas sitter i en 

miljö där hon är bekväm och hemmastadd. (Wärneryd, 1990) 
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2.5.2 Arbetssätt 

Informationen som var intressant att få fram var mest lämplig att ta fram via intervjuer.  

Eftersom intervjuerna ligger till grund för rapporten ansågs det vara viktigt att få 

utförliga och ärliga svar. För att kunna vara säker på detta ansågs telefonintervjuer som 

det bästa alternativet eftersom det i vårt fall är möjligt att fråga ut fler personer på 

telefon än vid personliga intervjuer. (Bengtsson, 2003) Som tidigare nämnt fanns en 

enkät kring hantering av videomaterial, som SKL i Linköping hade skickat ut till berörda 

polismyndigheter. Några av de frågeställningar som ingick i SKL:s inventering kommer 

att används och kompletteras i de nya intervjufrågorna. För att få ett tydligt resultat på 

inventeringen kommer kontakt att försöka tas med minst en ansvarig i samtliga 24 

polismyndigheter. 

Det fanns några saker som ansågs viktiga att tänka på inför intervjuerna. I början av 

samtalet är det viktigt att skapa intresse så att den tillfrågade ger genomtänkta svar och 

känner att intervjun leder till något positivt. Att ställa känsliga frågor kan skapa problem 

då den tilltalade kan känna sig utsatt. I de aktuella frågorna ligger känsligheten i att få 

fram de brister som finns för att kunna arbeta fram förbättringar. Personen som ställer 

frågan bör påpeka att frågorna ställs för att vara till hjälp i förbättringsarbete och inte 

för att peka ut eller kritisera någon grupp eller anställd. För att göra de som intervjuas 

mer förberedda och öppna kommer intervjufrågorna och information om projektet att 

läggas ut på ett internt forum hos polisen där de som arbetar med videomaterial är 

anslutna. 

Frågorna som ställs är uppdelade i några olika områden där syftet är att få en diskussion 

kring hur hanteringen av videomaterial utförs. Eftersom de som intervjuas ibland har 

arbetat länge med samma område kan det vara svårt för dessa att direkt se de problem 

som finns och de områden som kan utvecklas. Därför vill ensidiga ja- och nej-svar 

undvikas och istället få personen i fråga att tänka till mer fritt under intervjun. Viktigt är 

också att i denna diskussion inte ställa ledande frågor samt indirekt påverka deras svar 

genom formuleringar. (Bengtsson, 2003) 

 

 

  



14 
 

2.5.3 Intervjufrågor 

Mallen för intervjufrågorna finns bifogad (bilaga 1) kommande del kommer beskriva 

huvudtanken och de stora delarna i intervjuerna. De huvuddelar som kommer fokuseras 

kring är: 

 

1. Vilka arbetar med videomaterial 

2. Vilken utrustning används 

3. Vilken typ av material arbetas det med 

4. Vilka arbetsmetoder används för att analysera och plocka ut bevisning ur 

materialet 

5. Hur arkiveras materialet 

6. Vilka delar av processen tar mest tid och kan förbättras 

Den första punkten är till för att undersöka vilka personer inom polisen som tar hand om 

videorelaterat material. I dagsläget finns inga fasta regler på vem som tar hand om 

sådant material utan det är upp till varje distrikt att sköta. Därför kommer det tas med 

en fråga vid intervjuerna om hur det aktuella länet fördelar arbetet samt vilka fler 

personer som kan vara av intresse att intervjua. På detta sätt kommer förhoppningsvis 

rätt personer intervjuas samtidigt som det ger en överblick över hanteringen. 

Ur punkt (2) är tanken att få en bild över vilka programvaror samt hårdvara som finns att 

tillgå och hur dessa skiljer sig mellan länen. Detta för att lättare kunna utreda 

möjligheten att komplettera nuvarande utrustning och mjukvara hos distrikten. Varje 

tillfrågad får beskriva vilken nytta de har av utrustningen och om de kan hantera den. 

Hård- och mjukvaran kan komma att bli en viktig del i utredningsdelen eftersom det i 

nuläget inte finns centrala direktiv eller inköp av utrustning i stor utsträckning, vilket gör 

att samma arbete utförs inom olika distrikt. Ett av syftena med projektet är att kunna 

föreslå ett programpaket samt utbildning på detta.  

Punkt (3) är till för att få en helhetsbild av vilken typ av material polisen arbetar med 

som kräver bild- och videobearbetning. Det är redan nu känt att mycket material fås in 

från övervakningsfilmer i butiker, men inte i hur stor utsträckning från annat håll. I 

denna punkt ingår även att utreda på vilket sätt materialet kommer in i form av 

exempelvis VHS, DVD, hårddisk eller liknande, vilket är intressant för hanteringen. 

Tanken med punkt (4) är att ge en uppfattning om hur det i dagsläget fungerar med 

hanteringen av bild- och videomaterial i de olika myndigheterna. Dessa har troligtvis 

kommit olika långt i utvecklingen av teknik och metoder. Detta gör frågan intressant för 

att ge information om situationen på de orter där det upplevs ha minst samt störst 

problem med hanteringen. Intervjuerna är inte bara tänkta att lyfta fram brister utan 

även få reda på bra tekniker och metoder som används för att kunna utreda och 

eventuellt föreslå att använda inom alla distrikt. Tanken med projektet är inte i första 

hand att höja nivån hos alla inblandade utan att höja nivån för de med störst problem. 

Eftersom det idag finns speciella avdelningar för videohantering på både SKL och RPS, 

med experter som kan ta hand om svåra fall, finns det ingen anledning kräva den nivån 

från alla distrikt. Tanken är istället att höja upp nivån så att varje län ska kunna ta hand 
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om den enklare och vanligt förekommande typ av material som måste hanteras ofta och 

tar mycket resurser. Genom att analysera vilka verktyg och metoder som finns idag kan 

det tas fram förslag på nya tillvägagångssätt vid hantering i framtiden. 

Punkt (5) handlar om att få en bild om hur det digitala materialet i dagsläget arkiveras. 

Rikspolisstyrelsen har gått ut med riktlinjer till alla distrikt för hur arkiveringen ska göras. 

Om dessa följs åt och om det fungerar på ett bra sätt kommer att analyseras. 

Den sista punkten (6) hör till stor del ihop med ovanstående punkter men är en central 

del i förstudien för att sedan ligga till grund för analysdelen i rapporten. Vid intervjuerna 

är tanken att först få en överblick över arbetssättet för att sedan kunna se vilka delar av 

arbetet som tar mest tid och resurser. Detta läggs som en egen punkt och kommer att 

ställas vid slutet av intervjuerna eftersom det förhoppningsvis då fåtts en bild över 

arbetssättet på den aktuella platsen och därmed kan frågor om brister i hanteringen 

enklare ställas.  
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2.6 Redovisning av intervjuer 
De specifika svaren från varje person som intervjuades kommer inte tas med i rapporten 

utan kommer istället presenteras som en sammanställning i en annan rapport. 

Målet var som tidigare nämnt att kontakta minst en person från varje län och då helst 

någon med huvudansvar för hantering av videomaterial inom sitt län. Det visade sig att i 

vissa län hittades rätt person direkt medans i andra län fick flera personer kontaktas för 

att hitta någon med relevanta svar på frågorna. Det varierade även mellan länen hur 

många personer som arbetade med videomaterial. Detta på grund av att antalet brott 

som begås och antal poliskontor skiljer sig beroende på bland annat det länets 

befolkning. Ibland fanns endast en person med huvudansvar på hantering av 

videomaterial medan andra län hade flera personer som kunde sitta tillsammans eller 

utspritt på olika kontor och arbeta. 

Mer detaljer kring hur hanteringen sköts och vilken utrustning som används kommer 

inte redovisas här utan senare i analysen där arbetsgången beskrivs utifrån tolkningar av 

intervjuerna. 

De delar där det framgick att större brister fanns kommer redovisas nedan. För att få en 

överblick av dessa områden där det krävs förbättring kommer svaren från de frågorna 

presenteras i form av hur ofta förekommande de är. 

Ofta förekommande 

 Får in material med för dålig kvalité 

 Kan inte öppna inkommet material på grund av speciella filformat 

 Saknar en grundplattform med bra program för analys av bild och video 

 Saknar utbildning inom bildhantering/förbättring 

 
Några förekommande 
 

 Saknar bra system för arkivering av digitalt material 

 Saknar enhetligt filformat hos tillverkarna 

 Butiker kan inte hantera sin utrustning vilket ger bl.a. felaktig tidskod på 
inkommet material 

 Måste ofta fråga andra om hjälp vilket tar onödig tid 

 Har dålig feedback och kontakt med lokalkontorens tekniska rotlar 

 Rättssalar saknar utrustning för att ta emot digitalt material 

 Åklagare saknar utbildning på att hantera digitalt material 

 Problem med att ta ut bra stillbilder, måste t.ex. använda skärmdump 

 Vill ha centrala direktiv så att alla län arbetar på liknande sätt 
 
Enstaka förekommande 
 

 Butikernas utrustning lagrar material onödigt länge 

 Får in krypterade hårddiskar 

 Får in för långt och oväsentligt material 

 Vill kunna stega i video för att få ut bra stillbilder 
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 Får svarta bilder vid exportering från vissa mediaspelare 

 Vill kunna enkelt avgöra om det finns ljudspår till en videofil 

 Vill kunna maska delar av videofil för att belysa eller dölja personer 

 Får in konstiga filformat som ger avlånga bilder 

 Har problem att skicka vidare material internt på grund av olika utrustning 

 Hinner inte sitta själv och testa nya verktyg m.m. 

 Vill ha ny och mer specifik personal för videobehandling 

 Vill ha seminarier varje år för att hålla sig uppdaterad 

 Har egentligen andra arbetsuppgifter än videobearbetningen 

 

 

2.6.1 Diskussion kring svaren 

Som svaren visar är det vissa problem som finns överlag och vissa som är mindre 

förekommande. Vad som måste tänkas på är att många av de mindre förekommande 

problemen hänger ihop med de större övergripande, men dessa valdes ändå att 

redovisas för att få en rättvis bild av vad som sagts samt att lättare kunna se grunden i 

problemen.   
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3 Hanteringsprocessen 
Under förstudien var det framförallt fyra problemområden inom hanteringen med 

videomaterial som återkom vid flera tillfällen. 

 Får in material med för dålig kvalité 

 Kan inte öppna inkommet material på grund av speciella filformat 

 Saknar utbildning inom bildhantering/förbättring 

 Efterlyser en grundplattform med bra program för analys av bild och video 
 

Bristerna kan härledas till att en övergripande bra grundplattform av program samt 

utbildning på dessa kan lösa flera av de såväl ofta som mindre förekommande specifika 

problem som tagits upp. Även bättre kunskap hos butiker skulle lösa mycket av 

problemen som har med dålig kvalité, fel material och konstiga format som fås in. För 

att lättare kunna lösa dessa större problemområden är det intressant att titta på de 

mindre förekommande problemen eftersom de till viss del ligger till grund för de större. 

Att tänka på är att vissa av svaren som tagits upp som brister är av sådan form att de 

inte upplevs som problem av alla och därför kan antas förekomma oftare än vad som 

fåtts ut av intervjuerna. Detta gäller även på frågan att komma på nya förbättringar 

eftersom det kan vara svårt för de som arbetar med något att objektivt se var det 

behövs förbättringar. Därför är det viktigt att inte låsa sig kring svaren på intervjuerna 

utan använda dessa som en grund för att sedan arbeta fram förbättringsförslag. 

Många av problemen med att öppna eller hantera videofiler kan ses på två sätt, att felet 

ligger hos polisen som inte kan hantera materialet eller att felet ligger hos ägare och 

återförsäljare som måste bli bättre på att hantera och leverera bra material. Svaret är 

naturligtvis att det går att göra förbättringar åt båda hållen. Om materialet som fås i 

original från butiker är dåligt kan det vara omöjligt att använda detta, men om bra 

material fås in, men hanteras fel kan det också bli oanvändbart. Därför kommer båda 

synvinklarna tas upp, men det kommer att fokuseras mest på hur polisen kan göra det 

bästa av materialet som i dagsläget fås in. 

För att enklare kunna strukturera upp utvecklingsområden kommer först ett avsnitt som 

tar upp själva hanteringsprocessen med videomaterial och de problem som uppstår i 

hanteringskedjan. Sedan kommer en del med fokus på analys av tekniken och 

användbarheten av de verktyg som används. Hanteringsprocessen kommer att delas in i 

tre större steg. Dessa är; själva inspelandet av materialet hos innehavaren av 

utrustningen, hanteringen av materialet hos polisen samt användandet av materialet vid 

rättegång. 
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3.1 Innehavarens hantering 
Det första steget handlar om inspelandet av 

materialet. Inspelningen sker i en butik eller annan 

plats där övervakningsutrustning finns uppsatt. Många 

av problemen som uppstår i processen kan härledas 

till detta steg eftersom det är infångandet av material 

som sätter standarden på dess kvalité. Några av de 

problem som fåtts fram genom förstudien och kan 

härledas hit är: 

 Dålig kvalité på kameror 

 Felaktigt uppsatt utrustning 

 Fel tidskod/datum på signalen 

 Felinställda kvalitetsinställningar 

 Fel material tas ut 
 

Som nämnt är detta examensarbete i huvudsak 

inriktat på polisens hantering av videomaterial och 

inte mot kameratillverkare och butikers hantering. 

Det kommer därför inte fokuseras mycket på 

ändringar av deras rutiner och tillvägagångssätt.  Däremot är ett förslag att polisen 

informerar de som har system uppsatta om saker de bör tänka på för att på sikt kunna få 

in bättre originalmaterial. I förstudien framgick det att i vissa län var polisen väldigt 

tydlig mot de som lämnade in dåligt och oläsligt material och påpekade detta varje gång. 

Det gjorde att många ändrade sina rutiner att hantera sin övervakningsutrustning. SKL 

har som tidigare nämnt formulerat dokumentet Rekommendationer vid användande av 

kameraövervakningssystem (Bergström, 2005), som tar upp exakt vad innehavarna av 

utrustning bör tänka på. Dokumentet distribueras till bland annat Bankföreningen, 

Svensk Handel, Svenska stöldskyddsföreningen, Swelarm, Länsstyrelserna och via SKL:s 

hemsidor på Internet. Dokumentet är omfattande och svarar på de flesta 

frågeställningar kring att ha en fungerande övervakningsutrustning för att förebygga 

brott. Bland annat tar det upp vad som bör tänkas på ur tekniskt perspektiv för att 

polisen ska kunna använda materialet för att identifiera en person. Eftersom detta sköts 

så dåligt hos butiker med mera är det osäkert hur många som tar till sig informationen i 

dokumentet innan de köper in utrustning. 

 

Ett problem verkar vara att en del butiker inte har råd med bra utrustning samt att de 

endast har skaffat utrustningen i preventivt syfte och inte bryr sig om materialet räcker 

till för polisen att kunna lösa brottet. Eftersom det inte finns någon lag på att följa 

polisens riktlinjer har många butiker inte läst och satt sig in i dokumentet. Därför kan det 

anses att många problem som uppstår, som tidigare nämnt, kan lösas om polisen 

starkare ligger på de som har utrustning uppsatt att verkligen läsa och följa riktlinjerna 

som getts ut. En del i problemet verkar även vara att de som köper in 

övervakningsutrustning bara lyssnar på informationen från återförsäljarna de köper 

 

Figur 7 Hanteringskedjan för 
videomaterial 
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utrustningen ifrån utan att kontrollera uppgifterna. I en del fall brister återförsäljarnas 

kunskap inom hur materialet bör vara i för format och kvalité för att effektivt kunna 

användas av polis och i rättegång. Det är därför viktigt att även de som tillverkar och 

säljer utrustningen borde ta till sig riktlinjerna som finns i dokumentet. Bättre kunskap 

hos dessa borde leda till att korrekt utrustning tillverkas från början samt att 

återförsäljare kan föra vidare rätt sorts utrustning och information till köparen. Detta 

borde till stor del minska många problem och även minska den tid och resurser det tar 

för polisen att hantera material och informera butikerna om bristerna. Långsiktigt borde 

det kunna önskas att det införs någon form av lagstadgade regler kring kvalité och teknik 

på övervakningsutrustning som används. Detta skulle till exempel kunna kontrolleras av 

länsstyrelsen i samband med att tillstånd delas ut. 

En annan metod där lagändring undviks är att verka för att det införs någon form av 

märkning eller standard som visar att utrustningen som säljs uppfyller de krav som 

polisen ställer av materialet.  Denna märkning eller certifiering skulle innebära att 

köparna kan lita på att materialet håller måttet att användas vid utredning i händelse av 

ett brott. Förstudien visade att en del återförsäljare av övervakningsutrustning gärna 

ville ha kontakt med polisen för att kunna påtala samarbetet i sin marknadsföring. I 

slutändan uppfylldes ändå inte de krav som ställs i SKL:s dokument, utan kontakten med 

polisen användes mest i reklamsyfte.  

 

De viktigaste punkterna i denna certifiering skulle kunna vara: 
 

 Utrustningen har sådan upplösning att det går att identifiera personer på rimligt 
avstånd enligt SKL:s mättavla. 

 Vid uppsättning ska kameror finnas placerade så att de uppfyller kraven från 
SKL:s dokument. 

 Utrustningen skall kunna hanteras av butikerna själva för att vid brott snabbt 
kunna plocka ut rätt material. 

 Materialet ska kunna sparas i standardformat för att enklare hanteras av 
Polisen. 
 

 

Punkten som handlar om att kunna spara till ett standardformat vore till exempel bra att 

sammankoppla med de standarder polisen har för arkivering eftersom det då skulle 

underlätta arbetet med konvertering för arkivering. Detta bygger på att det är ett format 

som inte försämrar bildens kvalité avsevärt. 
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3.2 Polisens hantering 
Polisens hantering av material kan enligt figur 8 delas upp i ett antal steg. Detta för att 

enklare kunna analysera de problem och därmed förbättringar som kan göras i 

hanteringskedjan. Nedan kommer en beskrivning av varje steg samt vilka problem som 

enligt förstudien kan uppstå. Det kommer nämnas en del förslag på förbättringar och 

dessa kan komma att tas upp mer utförligt senare i rapporten. 

 

 

Figur 8 Polisens arbetsgång 

 

3.2.1 Öppna material 

Det första steget handlar om steget när polisen tar emot materialet och öppnar det för 

en första analys. Hur det öppnas beror på vilken typ av media som fås in, exempelvis CD, 

DVD, VHS, minneskort eller hårddiskar. Det skiljer sig mellan fallen om materialet skickas 

in eller hämtas direkt av polis. Förstudien visade att tidigare kom det ofta in VHS-

kassetter, men detta har minskat kraftigt de senaste åren. I dagsläget rör det sig i de 

flesta fall om digitala videofiler eller stillbildssekvenser som fås in på CD eller DVD-

skivor. Skivor tillsammans med minneskort är enkla att öppna eftersom det går att göra 

på den vanligaste datorutrustningen polisen har. 

VHS-kassetter får öppnas på en bandspelare vilken de flesta polismyndigheter har i sin 

utrustning. Däremot skiljer det sig hur VHS-signalen hanteras genom att digitalisera den 

eller inte. Mer om det kommer tas upp senare, förstudien visade att VHS-tekniken är på 

väg att försvinna helt och därför kommer inte större fokus läggas kring hanteringen av 

denna.  

Ibland kommer hårddiskar med material in, men det är inte vanligt förekommande. När 

hela hårddiskar tas om hand kan det bero det på att innehavaren brustit i sin kunskap 

att ta ut material från utrustningen. De har inte haft kunskap att plocka ut rätt material 

på skiva eller minneskort och därför skickat med hela hårddisken. Även när polisen själv 

hämtat in materialet och haft bråttom eller inte kunnat få ut materialet på annat sätt 

har hårddisken tagits i beslag. Att plocka ut material ur en hårddisk är oftast mer 
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tidskrävande än andra medier och bör därför undvikas. Förstudien visade att i dessa fall 

tas ofta hjälp från IT-forensiker som har erfarenhet av att hantera beslagtagen hårdvara. 

Genom bättre information till innehavare om hur deras utrustning ska hanteras kan 

andelen hårddiskar som kommer in minskas.  

 

Figur 9 VHS, CD/DVD, minneskort och hårddisk 
 

I ett polislän har det utvecklats en egen intressant metod för att snabbt och enkelt på 

plats kunna ta ut material från övervakningsutrustning. Det har köpts in ett paket med 

en kabeluppsättning för olika videosignaler. Med hjälp av rätt kabel går det att ”sno” 

den aktuella videosekvensen direkt från utrustningen på brottsplatsen och lagra den till 

en DV-kamera. Signalen kan sedan på stationen hanteras och sparas ned till valfritt 

filformat. På det sättet används alltid samma arbetsrutin samtidigt som problemet att 

övervakningssystemet sparar i ett konstigt filformat undviks. 

Förstudien visade att ett av de största problemen med att öppna inkommet material är 

att filer som kommer in inte går att öppna med de videospelare som finns tillgängliga. 

De som lämnar in material till polisen skickar ofta med programvara för att kunna läsa 

filerna från sin utrustning, men det är långt ifrån vid varje fall. Problemet kan lösas till 

viss del genom förslaget att ge mer information till de som har system uppsatta om på 

vilket sätt de bäst ska leverera material till polisen. På grund av att det hela tiden dyker 

upp nya övervakningssystem kommer polisen troligtvis alltid att få in en del material 

som är svårt att öppna. Det kommer troligtvis även ta långt tid innan det eventuellt 

kommer kunna gå att enas kring något standardformat. 

Ett av kraven från polisen och därmed ett syfte med projektet är att analysera och 

föreslå bra programvara som kan användas. Därför kommer det i senare kapitel finnas 

en egen utvärdering kring programvaror. Kommer undersökas kring möjligheten att 

sätta ihop ett mindre programpaket som kan hantera alla olika format. 

 

3.2.2 Plocka ut stillbilder/sekvenser 

Efter att originalmaterialet har öppnats kommer steget där bevismaterial till 

utredningen ska plockas ut. Detta handlar oftast om stillbilder på personer och 

händelser, men kan även vara att ta ut en filmsekvens för att beskriva ett förlopp. Här 

sker arbetet till största del i samma program som materialet öppnats. Programmet kan 

vara en spelare som skickats med, eller när det handlar om vanligare filformat, i en 

standardspelare som Windows Mediaplayer eller VLC-player. Vad som är viktigt i detta 

skede är att kunna plocka ut stillbilder eller videosekvenser som är relevanta och tydliga. 
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Detta ska kunna fungera som bevis för att identifiera en person eller påvisa en händelse. 

Förstudien visade att i optimala fall skickas en spelare med där det enkelt går att 

hantera filen för att plocka ut tydliga bilder. Tyvärr har tillverkarnas egna spelare ofta 

dålig teknik och funktioner vilket kan göra att det inte går att få rätt material. 

Svårigheter kan exempelvis bero på att det inte går att stega i bilden vilket gör det 

krångligt och tidskrävande att hitta bra stillbilder på gärningsmän. Ibland går det inte 

heller att exportera bilder från spelaren eftersom den endast är anpassad för att visa 

aktuell inspelning. Lösningen sker i många fall genom att använda antingen 

tangentbordets knapp PrintScrn (eng: printscreen) och klistra in bilden i ett 

redigeringsprogram eller att ta en liknande skärmdump med hjälp av programmet 

SnagIT. Printscreen översätts som skärmdump på svenska och är en funktion för att 

datorn läser av exakt det som syns på bildskärmen och lagrar detta som en bild. Att ta 

en skärmdump är ett sätt som alltid går att göra så länge det första steget, att få upp en 

bild, har avklarats. Det som är osäkert är om och hur metoden i så fall påverkar 

bildkvalitén vilket därför senare kommer analyseras djupare tekniskt. 

I de fall där en spelare inte skickats med och videofilen går att öppna i en av de vanligare 

spelarna så sker uttagningen av stillbilder från dessa. Hur det fungerar och vilken kvalité 

det ger i de vanligaste spelarna kommer också att analyseras i senare avsnitt. Som 

tidigare nämnt får polisen ibland in VHS-kassetter med videofiler. Hur dessa hanteras för 

att plocka ut bevisning skiljer sig mellan länen beroende på vilken kunskap och 

utrustning som finns. Antingen analyseras det analoga materialet direkt och det skrivs ut 

stillbilder på papper. Eller så digitaliseras materialet först och görs till ett vanligt format 

vilket sedan kan öppnas i de flesta spelare. 

 

3.2.3 Bildförbättra 

Under förstudien visade det sig att bildförbättring inte sker i så stor utsträckning. 

Anledningen beror till största del på antingen tidsbrist, otillräcklig utrustning, okunskap 

eller att det inte är nödvändigt att göra. Det sistnämnda beror på att i många fall anses 

det inte tillföra något att lägga tid på förbättring eftersom bilderna redan har tillräckligt 

bra kvalité. När väldigt dåligt material kommer in görs det ibland inget åt det eftersom 

det anses att materialet är i för dåligt skick eller kvalité för att kunna göra något åt. 

Denna inställning kan i många fall vara korrekt, men en tanke är att med rätt 

programvara samt utbildning skulle det i vissa fall gå att bildförbättra material som tros 

vara oanvändbart. Som tidigare nämnt finns det i dagsläget heller inte resurser för att 

hinna ägna längre tid åt bildförbättring och därför blir det desto viktigare att framhålla 

för innehavarna av utrustning att lämna in bra material. Nationellt fungerar det även så 

att de lokala stationerna kan ta hjälp av RPS Färgfotolaboratorium vid fall där det tros 

kunna gå att reparera och bildförbättra filer. RPS har utrustning och personal som krävs 

för just detta. 
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3.2.4 Lägga in material i utredning 

Bevismaterialet som plockas ut och eventuellt ska användas i rättegång läggs in i den 

aktuella utredningen och det kan ske på några olika sätt. Ibland vill utredaren ha allt 

material på papper vilket innebär att bilderna skrivs ut. Annars läggs bilderna in digitalt 

på datorn där utredningen finns. Det förstnämnda sättet, att skriva ut bilder på papper, 

är en metod som kan ifrågasättas på flera punkter. Bland annat beror det på skrivarens 

egenskaper hur bildkvalitén blir. När bilder skrivs ut sker det ofta någon form av skalning 

beroende på hur stor ytan för utskrivning är i förhållande till bildstorleken. Förstudien 

tog inte upp exakt vilka skrivare som används och hur detta går till därför är det svårt att 

ge konkreta förslag på förbättringar. Jämförelsen i kvalité mellan att visa bevismaterial 

på papper eller digitalt är ett område där det skulle gå att undersöka mycket djupare. I 

de flesta fall läggs bevisbilderna in i Word-dokument med tillhörande beskrivning för att 

sedan infogas till utredningen. Om detta påverkar kvalitén och i så fall hur mycket skulle 

det kunna utredas vidare kring. När dessa bilder sedan skrivs ut beror den resulterande 

kvalitén på skrivarens inställningar och begränsningar. I denna rapport kommer det inte 

läggas fokus på problemet med kvalité på pappersutskrifter eftersom metoden att skriva 

ut digital bevisning helt borde undvikas i takt med att rättsalar utrustas med bra 

projektorer. Detta bygger på att det aktivt arbetas för att utnyttja datorer och undvika 

pappersutskrifter i arbetet med utredningar.  

Ibland kan det krävas en hel filmsekvens för att kunna påvisa ett händelseförlopp. Det 

som oftast händer då är att filmen bränns ut på en skiva som sedan kan förevisas i 

rättssalen av åklagare. Ett problem här är att filen måste gå att läsa även på den nya 

datorn, problemet beror på formatet den är sparad i. På de datorer där utredningar 

läggs in finns oftast endast en begränsad mängd program och, av säkerhetsskäl, ingen 

uppkoppling mot internet. En lösning som används är att konvertera filen till ett 

standardformat som går att öppna i Windows Mediaplayer, vilken alltid finns installerad. 

En konvertering betyder alltid någon form av förlust i bildmaterialet, men är i detta fall 

svårt att undvika. En annan lösning som används är att inte lägga filmsekvensen 

tillsammans med det andra utredningsmaterialet. Istället får de inblandade som 

behöver se materialet titta på det direkt på den dator där filerna ligger i original. I de fall 

där materialet ska användas i rättegång tas en bärbar dator med för att visa materialet. 

Denna metod undviker konvertering men kan kräva mer tid eftersom det måste ordnas 

möte mellan åklagare och den tekniskt ansvarige för materialet. En lösning vore att se 

till att originalmaterialet istället alltid kan öppnas på utredningsdatorn. I dagsläget 

begränsas den lösningen av strikta regler inom polisen för att installera programvara på 

datorer med utredningsmaterial, även inom polisen kallad BASA-dator. Reglerna beror 

på att en dator med sådant, i vissa fall känsligt och viktigt material, inte får drabbas av 

virus eller andra oönskade problem. Problemet är svårt att komma runt eftersom för att 

kunna läsa de många format som finns krävs det att lägga in många nya spelare och 

codec vilket gör det svårare att garantera säkerheten på systemet. Lösningen vore att 

hitta ett säkert programpaket som tar de flesta filer och kan läggas in på dessa datorer. 

Rikspolisstyrelsen har tagit fram ett system där man kan lagra digitala stillbilder på en 

server, något som Västerortspolisen använt sig av under en längre period. Under våren 

2008 kommer ytterligare åtta myndigheter att kopplas till samma system. De digitala 
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stillbilderna registreras med hjälp av BIP (Bilder Inom Polisen) som sedan lagras i 

bilddatabasen Bildtjänsten. Totalt finns det ca 13 miljoner bilder lagrade i Bildtjänsten. 

Det stora problemet med videofiler är att dessa oftast kräver mycket större bandbredd 

än till exempel stillbilder för att kunna hanteras. 

Västerortspolisen har även ett eget mappsystem där bland annat filmsekvenser i 

orginalformatet lagras tillsammans med den spelare som krävs för att titta på 

materialet. Konvertering sker även till arkiveringsformatet MPEG2. 

 

3.2.5 Använda material vid rättegång 

I förstudien framkom det brister i hanteringen av bild- och videomaterial när detta skall 

tas om hand av åklagare och sedan visas i rätten. Teknikkunskapen hos åklagarna 

varierar mycket vilket innebär att det kan uppstå problem när digitalt material ska visas i 

rätten. Det är först på senare tid som det blivit vanligt med att visa digitala bilder och 

filmer på rättegångar. Tidigare har det endast handlat om att visa VHS-band eller 

analogt framkallade bilder. Vissa åklagare föredrar fortfarande att ha bevisbilder 

utskrivna på papper och att visa videosekvenser med VHS. Båda dessa metoder ger i 

stort sett alltid sämre kvalité i jämförelse med att visa bilderna på projektor om 

materialet är i digitalt format. Hur bilden uppfattas när den visas med projektor beror på 

projektorns egenskaper. De stora delar som kan påverka hur bilden uppfattas är dess 

upplösning, ljusstyrka samt om bilden projiceras upp tillräckligt stort. Det gäller bland 

annat att upplösningen hos projektorn är större än hos materialet som visas för att inte 

få sämre kvalité. Inom kameraövervakning är detta oftast inte ett problem eftersom 

projektorernas upplösning ligger före den hos övervakningskameror. Likaså ljusstyrkan 

hos dagens projektorer är överlag relativt bra, men kan även kompenseras med att 

minska ljusstyrkan i salen där bilden visas. 

För att få en bättre överblick om hur det fungerar när bevismaterial visas i rättsalen 

gjordes ett besök hos tingsrätten i Norrköping där en ansvarig intervjuades. Tingsrätten i 

Norrköping står som en försökstingsrätt vad det gäller teknisk utrustning som innebär 

att de har fått ny teknisk utrustning att prova. De har bland annat två projektorer med 

stora dukar som gör att både försvars- och åklagarsidan i rätten kan få tydliga bilder på 

det som visas. 

Som rekommendationer på förbättringar i rättsalen föreslås att åklagare bör få 

utbildning på att hantera digitala filer och de problem som kan uppstå när dessa ska 

visas. Vidare bör en del ansvar ligga på att personalen i rättssalen kan hantera 

utrustningen som finns och att ny utbildning ges när utrustningen uppgraderas. Det bör 

även vara standard att det alltid ska finnas tillgång till minst en rättsal med fast uppsatta 

stora projektordukar och projektorer av nyare modell. Under förstudien framkom att 

det bland annat i ett polislän pågick ett projekt med åklagare där en ansvarig person 

utses som ser till att rätten alltid kan ta emot och visa det digitala materialet. På detta 

sätt undviks många av de problem som kan uppstå när digital bevisning har en 

avgörande roll i en rättegång. 
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Bildkälla: www.arkitekt.se  

 

Figur 10 Rättssal 

3.2.6 Arkivera 

Inom polisen finns det nationella bestämmelser för hur allt material som hanteras i 

utredningar ska arkiveras. Hur arkiveringen ska hanteras finns beskrivet i ”Arkivhandbok 

för polismyndigheterna”(Rikspolisstyrelsen, Mars 2006). Inom digitalt material är 

arkiveringen bland annat till för att kunna ta fram bevisning från en äldre utredning som 

kan vara relevant i en pågående. De riktlinjer som finns beskrivna är att alla originalfiler 

av bild och video ska arkiveras tillsammans med eventuell spelare samt en kopierad 

videofil som är i formatet MPEG1, MPEG2 eller MPEG4. De bestämda formaten är till för 

att kunna garantera att materialet går att öppna om det behöver användas igen. I den 

tekniska studien kommer det tas upp exempel och göras jämförelser mellan formaten 

för att utreda ett optimalt sätt för arkivering. 

Förstudien visade att arkivering av det digitala videomaterialet från övervakningssystem 

är ett delvis eftersatt område. Det förekommer olika sätt att arkivera på och detta ses 

som ett tidskrävande moment som tar tid från andra arbetsuppgifter. Två sätt att 

arkivera är vanligast förekommande. Den ena är att det tas en kopia på original- och 

redigerade filer som bränns ut till skiva vilken sparas fysiskt i ett lokalt arkiv. Den andra 

metoden är att en digital kopia läggs på en intern hårddisk/server. Vissa distrikt 

arkiverar allt material direkt medans andra har materialet på sin personliga dator och 

arkiverar eventuellt i ett senare skede. Det anses att arkiveringen är tidskrävande och 

att ett bra system för detta saknas. Bland de som intervjuades under förstudien skiljer 

det mellan vem som sköter arkiveringen. Ibland är det personen som analyserat 

materialet som arkiverar och ibland är det utredaren som arkiverar det digitala 

materialet. En del län har en ansvarig som arkiverar allt material i slutet på varje månad. 

Ett problem med de många olika systemen är att det blir oklart om arkiveringen sköts 

korrekt. Ett förslag på en mall för hur arkiveringen effektivt kan göras kommer tas fram 

senare genom analys av några tekniska verktyg.  
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4 Organisatoriska förbättringar av hanteringen 

 
Projektet handlar till största del om att ta fram och föreslå tekniska verktyg och 

metoder. Vid förstudien fokuserades kring tekniska problem och möjligheter, men det 

frågades även kortare kring hur det rent organisatoriskt fungerar i varje län. Som en del i 

projektet kommer här tas upp kortfattat om några problem och förslag på förbättringar 

som kan effektivisera den organisatoriska strukturen vid hanteringen med 

videomaterial. Detta anses viktigt eftersom det blir enklare att införa nya tekniska 

verktyg och processer om det finns en välfungerande organisation i grunden. 

Hanteringen av material från kameraövervakningssystem har tidigare varit en liten del 

av polisens arbete som växt fram mer och mer de senaste åren. Detta kan ha gjort att 

uppgiften inte uppfattats som en viktig del där det behövts personal med speciell 

utbildning. I förstudien framkom det att videohanteringen överlag verkar fungera bra i 

de större städerna medan den på mindre orter är mer eftersatt. Anledningen kan vara 

att större städer får in mer videomaterial och därför hunnit längre med att bygga upp ett 

välfungerande system för arbetet. 

 Några av de organisatoriska förekommande problem i vissa myndigheter som 

upptäcktes i förstudien var: 

 Det är oklart vem eller vilka som har huvudansvar för videomaterial. 

 Det saknas tid till videohantering på grund av andra arbetsuppgifter. 

 Anställda önskar ha mer avsatt tid att prova nya verktyg och metoder. 

 Den som är tillsatt att arbeta med material saknar relevant utbildning. 

 Det är oklart vart att vända sig vid problem. 

 Åklagare saknar utbildning att ta hand om digitalt material 

 

När förstudien genomfördes visade det sig i en del län vara svårt att hitta de personer 

som arbetade med videomaterial. Alla län har minst en IT-brottsgrupp som tar hand om 

det digitala material som inkommer vid husrannsakningar och andra beslagstillfällen. 

Oftast är det personal inom IT-brottsgruppen eller utbildade fotografer, vars 

huvuduppgift är att dokumentera brottsplatser, som tar hand om videomaterial från 

övervakningssystem. I vissa fall det en helt annan polisanställd än dessa som fått 

uppgiften att hantera videomaterial. Av de som intervjuades har dessa inte getts någon 

specifik utbildning för att hantera digitalt bild- och videomaterial. Fördelen med 

personalen på IT-avdelningarna är att de är vana att hantera datorprogram och även ta 

hjälp av Internet för att hitta verktyg. Med utbildade fotografer är fördelen att de är 

vana att hantera stillbilder vilket är snarlikt med videofiler. Ingen av dessa grupper kan 

garanteras ha komplett utbildning för att kunna lösa alla de problem som kan uppstå vid 

hantering med videomaterial. Eftersom IT-brottspersonal och fotografer i grunden har 

andra huvuduppgiften kan det vara svårt för dessa att hinna med hanteringen av 

videomaterial. Detta blir då ett stressmoment och det blir då inte heller någon tid att 

hinna prova nya verktyg och metoder. 
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Sista punkten handlar om var anställda kan vända sig vid problem som de inte kan lösa. 

En början på lösning har tagits fram genom att SKL skapat ett speciellt forum för de som 

arbetar med videomaterial där de kan diskutera problem och lösningar. Forumet är 

relativt nytt och används ännu inte i så stor utsträckning som det kan önskas för att det 

ska kunna vara till hjälp. Några förklaringar som getts är; ovanan att använda forum, 

saknas tid att använda, vill inte skriva där alla kan läsa, har det inte i sina rutiner eller 

inte vetat om att det finns. 

När någon i dagsläget stöter på problem fungerar det oftast så att de kontaktar andra 

poliskollegor med teknikkunnande, inom samma län. Ibland tas hjälp från andra län och 

ibland skickas material till Rikspolisstyrelsens färgfotolaboratorium eller SKL. Det sker 

oftast om det rör sig om väldigt grova eller på annat sätt prioriterade brott. SKL och RPS 

har akademiker anställda som har bättre utbildning och utrustning för att snabbare och 

bättre ta hand om ärenden. Det framgick vid intervjuerna att alla inte har vetskap eller 

vet vad de gör och kan uträtta på SKL och RPS och därför inte utnyttjar dem. Båda kan 

utföra liknande uppgifter, men skillnaden är att SKL arbetar mycket med att hjälpa 

utredare och åklagare med identifiering av personer. De har experter och utrustning för 

att exempelvis ta fram avstånd mellan objekt eller säkerhetsställa vilka personer och 

objekt som är med i en film. RPS färgfotolaboratorium arbetar mer med att bildförbättra 

och reparera dåligt eller skadat material. De har även avancerad utrustning för att 

hantera och konvertera mellan nya och äldre format för både bild och ljud. 

För att sammanfatta föreslås följande organisatoriska förbättringar: 

 Utforma videohanteringen till en mer specifik tjänst än del av annat arbete 

 Ha en bättre sammanställning över vilka som arbetar med video för enklare 

samarbete 

 Införa utbildningar inom digital bild och video, i viss mån även för utredare och 

åklagare 

 På sikt anställda akademiker som kan fokusera på videohantering 

 Avsätta en tid exempelvis varje vecka att testa nya verktyg 

 Uppmuntra att använda forumet för video 

 Upplysa om SKL och RPS arbete med video och vad de kan hjälpa till med 

 Införa seminarium för de inblandade att kunna diskutera nya verktyg och dela 

med sig av sina erfarenheter 

 Ha ansvarig person som ser till att digitalt material på ett korrekt sätt kan visas i 

rättsalen 
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5 Tekniska förbättringar av hanteringen 

5.1 Utvärdering av programvara 
Det viktigaste momentet för polisen när bild- och videomaterial hanteras är att kunna 

öppna det och ta ut relevant bevismaterial på ett enkelt sätt. Därför kommer det i 

följande avsnitt att göras en jämförelse mellan olika mediaspelare. Utifrån 

utvärderingen kommer det rekommenderas vilken av spelarna som har störst 

funktionalitet och passar bäst för polisens ändamål. Det kommer att tittas på 

effektiviteten hos dem i form av användbarhet och tekniska aspekter som till exempel 

kvalitetsförsämring. Det finns en mängd spelare att tillgå som går att ladda hem från 

internet eller köpa. Vissa tillverkare av övervakningssystem har även en egen unik 

spelare för sitt system. I detta test kommer det att ingå spelare som framkommit att 

delar av polisen använder samt ytterligare några spelare som valts ut med tanke på 

funktioner och de ekonomiska begränsningar polisen har. Antalet spelare på marknaden 

är betydligt fler och anledningen till att inte fler spelare testats utförligt är framförallt 

tidsbegränsningar. Tillverkare av övervakningsutrustning har i vissa fall egna spelare till 

sina system, dessa spelare kommer inte att testas då de varit svåra att få tillgång till. Ur 

intervjuerna i förstudien framkom det också att dessa håller väldigt dålig kvalité i 

jämförelse med kända spelare och därför inte är relevanta. 

 

5.1.1 Tekniska kriterier 

Vid analysen av tekniska funktioner hos mediaspelarna har det bland annat utgåtts från 

en lista med kriterier formulerade i SKL:s rapport (Bergström m.fl.). Spelare för att 

hantera videomaterial bör klara av följande; 

 Hantera ljud och bild på ett bra sätt utan att förlora varken bild- eller 
ljudkvalitet. 

 Möjligheten att zooma i bilden med och utan interpolering. 

 Visa och exportera stillbilder på ett smidigt och enkelt sätt utan att bildkvalitén 
går förlorad. 

 Ha möjlighet att stega fram en videoruta i taget. Detta för att kunna plocka ut 
bästa bilden av en eventuell gärningsman. 

 Ändra spelhastigheten så att det går att titta i slowmotion eller se sekvenser 
extra snabbt. Om behovet är att granska en lång sekvens är det nödvändigt att 
kunna få bra överblick utan att lägga ner för mycket tid. 

 Smidig codec-hantering. 

 Programvaran ska helst vara gratis. 

 Ha möjlighet att kopiera ut hela videosekvenser till stillbilder. 
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5.1.2 Användbarhet 

I rapporten ”Datorarbete, programvara och gränssnitt” (Olsson, Sandblad) beskrivs hur 

införandet av nya datorprogram påverkar arbetet och dess organisation. Bland annat tas 

det upp att nya datorprogram måste fungera tillsammans med befintliga. Det är idag 

vanligt att det krävs flera program för att lösa en arbetsuppgift vilket kan leda till ökad 

stressnivå hos personal. Detta gäller även för program som kan uppfattas krångliga 

genom att användaren får göra små justeringar under arbetsgången. Ett annat vanligt 

irritationsmoment är att samma funktion kräver olika handgrepp i olika system som till 

exempel att söka efter något, kopiera, att skriva ut och att hantera fönster. Sådana 

funktioner bör för enkelhetens skull därför fungera på ett konsekvent sätt oavsett vilket 

program som används för stunden. Vid analysen kommer därför visst hänseende läggas 

på hur användarvänligt programmet är i form av att hitta och utföra olika funktioner. 

 

5.1.3 Utvärdering 

Som det framgick i förstudien används många olika program inom polisens organisation i 

hanteringen av videomaterial. Syftet med utvärderingen är att analysera både program 

som används nu och en del nya program. Detta för att kunna förenkla rutinerna genom 

att ta fram några väl fungerande program som kan användas istället för den mängd olika 

som används idag. Mindre antal program som används skulle underlätta både arbetet 

att ta fram utbildningar och att samarbeta i frågor mellan polismyndigheter. 

Utvärderingen kommer fungera så att varje mediaspelare får en kortfattad allmän 

beskrivning för att sedan mer i teknisk detalj beskriva en jämförelse i tabellform. Där det 

står vilka av de viktiga funktionerna som är tillgängliga. Som grund till testet används 

egna tester, spelarnas officiella hemsidor samt det enda omfattande test av nyare 

mediaspelare som gick att hitta [I2]. Alla funktioner som beskrivs har testats för att 

garantera att tillverkarna av spelarna inte angett något som inte fungerar fullt ut. 
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Windows Media Player (http://www.microsoft.com) 

WMP som den också kallas är Microsoft egna mediaspelare och ingår i Windows-paketet 

vilket alltså inte gör den gratis. De senaste varianterna av Windows Media Player är 

Windows Media Player 10 och Windows Media Player 11 som ingår i Windows-paketet 

Vista. Skillnaderna mellan spelarna är inte stora. De största förändringarna i den senare 

versionen är förbättrat gränssnitt, snabbare sökmöjligheter och bättre kompabilitet med 

bärbara mediaspelare. För uppspelning av videomaterial har de båda versionerna 

samma kvaliteter. De klarar av att förstora bilden men inte zooma in i bilden på en viss 

detalj. Att plocka ut stillbilder går bra, bilden sparas ner till JPG- eller till BMP-format. Att 

spara ner ett helt videoklipp är däremot inte möjligt. Hastigheten på filmen går att 

minska så att det visas en videoruta i taget eller spela upp filen med dubbla hastigheten. 

Windows Media Player har en del inbyggda codec som klarar standardformat, men 

spelaren läser också in installerade codec. Det är möjligt att förändra små saker i bilden 

som nyans, ljusstyrka, mättnad och bildens kontrast. 

Eftersom spelaren är utvecklat av Microsoft följer gränssnitt och menyer samma 

standard som Windows och andra Microsoft-program. Därför är det enkelt för en 

normal användare att hitta i gränssnittet. En nackdel är att vissa funktioner som till 

exempel att ta ut en stillbild inte finns i någon meny utan utförs genom 

snabbkommandot Ctrl + I. 

 

Figur 11 Windows Media Player
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VLC media player (http://www.videolan.org) 

VLC är en gratisspelare med så kallad öppen källkod, skapad som ett projekt av en grupp 

som kallar sig VideoLan. Från början var projektet till för att kunna spela upp video över 

nätverk på ett smidigt sätt.  Spelaren klarar inte av detaljzooming, men möjligheten till 

att förstora bilden finns. VLC klarar av att exportera till stillbilder med formaten PNG 

eller JPG. Spelaren klarar av att spela upp sekvenser åtta gånger långsammare än normal 

uppspelningshastighet, vilket inte är en videoruta i taget. Fördelarna med VLC är att den 

har inbyggt stöd för många olika codec, vilket betyder att dessa inte behöver installeras 

separat. Nackdelar är att den inte klarar av att kopiera hela videosekvenser eller att 

utföra någon form av bildförbättring. Eftersom VLC är anpassad för nätverk saknar den 

samma funktioner som andra spelare har att hoppa till en specifik punkt i en fil. Den har 

till skillnad från många spelare stöd för att spela upp filer som inte är fullständiga. 

Gränssnittet i VLC är bra utformat utifrån de funktioner som finns och det är enkelt att 

hitta i menyerna som finns i den svenska versionen. En skillnad från andra spelare som 

kan vara störande är att det inte går att dra uppspelningsmarkören till en exakt punkt 

utan den hoppar då stegvis i filen. 

 

Figur 12 VLC Media Player 
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Quick Time Player (http://www.apple.com) 

Quick Time förkortas QT och är företaget Apples egna standardspelare. Två varianter 

finns att tillgå på Apples officiella hemsida. En gratisvariant och en pro-variant för den 

mer avancerade användaren. Spelaren är främst framtagen att användas på Mac-

datorer, men fungerar även bra på PC. En nackdel med detta är att den tar långt tid att 

starta upp på en PC i förhållande till andra spelare. Quicktime Player klarar alla de 

vanliga formaten och självklart även Apples egna format QuickTime (.mov). I pro-

versionen finns fler valmöjligheter och det går bland annat att konvertera filer mellan 

många olika filformat. 

Quicktime har som Windows Media Player inte många funktioner, men de som finns är 

enkla att hitta i menyer. Funktionen att exportera bilder heter inte ”exportera” som i 

många andra program utan görs genom funktionen ”klipp ut” som sedan går att klistra 

in i annat program. 

 

 

Figur 13 Quicktime Player 
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VirtualDub Player (www.virtualdub.org) 
 

En spelare anpassad för Windows och licensierad under General Public License vilket 

betyder att den är fri och bygger på öppen källkod. Den har inte många inbyggda 

funktioner som ett professionellt redigeringsverktyg, men har ett set av filter som kan 

kompletteras med egengjorda filter. Detta gör att den har fler redigeringsfunktioner och 

möjligheter än en ordinarie spelare som till exempel Windows Media Player. Det finns 

alltså en möjlighet för avancerade användaren att själv skapa ett filter med den funktion 

som önskas.  Spelaren saknar i stort sett inbyggda codec, men kan spela upp alla som 

finns installerade på systemet. Det går att stega i bilden mellan varje bildruta. 

Gränssnittet i VirtualDub kan upplevas som svårare än andra spelare. Detta beror på att 

samma arbete inte lagts på att utforma knappar och gränssnitt utan istället har det 

satsats på funktionerna. Menyerna finns endast på engelska, men är ändå relativt 

lättförståeliga och lika dem i vanliga spelare. Något som kan förvirrar användare är att 

vid grundinställning öppnas det två videofönster som visas samtidigt. Detta är en bra 

funktion eftersom det ena fönstret visar orginalfilen och det andra visar bilden med de 

filter och annat som lagts på. Tyvärr försvinner halva av det ena fönstret om skärmen 

som används inte har väldigt hög upplösning. Det är även krångligare än andra program 

att plocka ut stillbilder eftersom det krävs markering av en start- och slutpunkt för att 

kunna exportera bilden mellan dessa. 

 

Figur 14 VirtualDub Player 
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ALShow (www.altools.net) 

En gratis spelare som tillhör familjen ALtools och är skapad av företaget ESTsoft. 

Spelaren uppfyller de flesta funktionerna på ett önskvärt sätt. Det går att förstora och 

zooma i bilden, även vid uppspelning av en videosekvens. Det går att exportera 

stillbilder till JPG och BMP via spelaren, tyvärr måste sekvensen spelas upp medan 

exportering sker. Det går att exportera ungefär femton bilder per sekund vilket innebär 

att det är stor möjlighet att få fram den önskade bilden även om uppspelningen inte är 

bildruta för bildruta. Uppspelningshastigheten går att förändra till två gånger normal 

hastighet eller till halvering av hastigheten. ALShow har alla vanliga codec inlagda. Om 

datorn är uppkopplad mot internet uppgraderas även spelaren konturnerligt eller vid 

behov från ALShows egen server med codec. Spelaren har inbyggda funktioner för att 

förändra ljusförhållande, kontraster, färgton och bildens mättnad. 

Spelaren har endast menyer på engelska, men dessa är enkla att hantera trots att det 

finns många funktioner för att redigera bilden. En nackdel är att redigeringar måste, 

precis som vid exportering av stillbilder, ske medan filmen spelas upp vilket stör om en 

stillbild ska redigeras. 

 

 

Figur 15 ALShow 
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KMPlayer (www.kmplayer.com) 

Videospelare för Windows som klarar att spela ett stort antal format. Den klarar till 

exempel formatet Real Video som mycket få vanliga spelare kan avkoda. Den har en 

mycket stor mängd funktioner för att hantera och redigera video och ljud. Inställningar 

på färger, kontraster, zoomningar, samt många olika filter som kan läggas på ljud och 

bild är möjligt att förändra. Förutom inbyggda filter stödjer den även vissa externa filter 

som kan tas in. Vid exportering av en bildruta eller en videosekvens finns det en mängd 

valmöjligheter och inställningar hur detta ska ske.  Videohastigheten kan varieras från 

0.1 till 3 ggr normal uppspelningshastighet och spelaren har stöd för att spela upp 

ofullständiga eller skadade filer. En nackdel vid bildexportering är att det inte går att ta 

ut en stillbild på en inzoomad del i en bild, men det går inte att göra i någon av de 

testade spelarna. Lösningen är att zooma bilden i ett bildredigeringsprogram efteråt 

eller att göra en skärmdump på den inzoomade delen. Vid skärmdump måste en 

inställning göras för att koppla bort så kallad överlagning. Överlagring är att grafikkortet 

hjälper till med uppspelningen vilket kan skapa sämre kvalité i bilden när det inte 

används. 

KMPlayer finns att installera som svensk version. Vid första anblicken kan spelaren se 

förvirrande ut eftersom den inte, som vanligt förekommande, har menyer högst upp i 

fönstret. Däremot går det att styra och komma åt alla funktioner genom att klicka med 

höger musknapp någonstans i fönstret. Det kan ta lite tid att hitta i menyerna eftersom 

programmet har en så stor mängd funktioner, men det är dessa som gör spelaren så 

användbar. 

 

Figur 16 KMPlayer 
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 Tabell 1 Jämförelse mellan videospelare 

 

5.1.4 Rekommendation vid val av mediaspelare 

Efter test av spelarna har det enligt ställda kriterier framkommit att KMPlayer är den 

spelare som absolut bäst uppfyller flest krav samt att den dessutom är gratis. Även 

gratisspelarna ALShow och VirtualDub uppfyllde ett stort antal kriterier och är värda att 

ha som alternativ till KMPlayer. Fördelen med VirtualDub är att den bygger på öppen 

programvara och därför med största säkerhet kommer att fortsätta vara gratis samt att 

det finns stora möjligheter att lägga in egna filter och funktioner. Det som ändå gör 

KMPlayer överlägsen är att den har så pass många funktioner att det borde räcka långt 

för ändamålet att ta ut bra stillbilder. En guide till hur KMPlayer används finns bifogad i 

bilaga E. 

 

5.1.5 Bildkvalitet för spelare 

Kvaliteten på det material som spelas upp har inte att göra med vilken spelare som 

används, utan det viktiga är att rätt codec är installerad och att spelaren stödjer detta 

codec. Vid tillfällen då spelaren inte har rätt codec kommer inte den att spela upp filen 

eller så kommer filen visas med undermåttlig kvalitet. För att ta reda på vilken codec 

som videofilen behöver rekommenderas att använda ett program till detta, exempelvis 

gratisprogrammen GSpot eller MediaInfo. 

 

5.2 Analys av metoder för skärmdump 
Under förstudien framkom att polisen relativt ofta använder funktionen att ta en 

skärmdump för att få ut stillbilder. Detta görs eftersom vissa av de spelare som används 

inte stödjer funktionen att exportera bilder. Detta gäller till stor del också spelare som 

företagen bakom övervakningsutrustningen tillhandahåller. I de spelare där det går att 
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zooma i bilden kan det också vara till hjälp med en skärmdump för att ta vara på den 

inzoomade delen. Något som bör tänkas på i dessa lägen är att zoomning och skalning 

oftast betyder kvalitetsförsämring, men kan trots detta användas som en 

kompletterande bild i vissa fall. Tanken är att i detta avsnitt utreda hur och om bilden 

försämras när den tas genom en skärmdump gentemot att exporteras direkt ur 

spelaren. Samtidigt kommer funktionaliteten i programmen för att ta skärmdump testas 

jämfört med att endast använda tangenten ”printscreen” och sedan klistra in bilden i 

valfritt program. 

5.2.1 SnagIt 

SnagIt säljs genom företaget Techsmith och är ett program för att fånga, redigera och 

visa upp något från din skärm. I förstudien visade det sig att SnagIt användes av flera 

polismyndigheter som köpt hela versionen och de verkade nöjda med de funktioner som 

programmet erbjuder. Användarmässigt ser programmet ut som ett vanligt Windows-

program och har stora tydliga knappar med både bild och förklarande text för de 

vanligaste funktionerna. Fördelen med SnagIt jämfört med att ta en skärmdump genom 

tangenttryck är att det finns alternativ för att markera just den del som önskas sparas. 

De alternativ som finns är att markera ut en viss region, ett fönster, hela skärmen eller 

fånga delar av ett fönster som måste scrollas för att fås fram. Vidare kan det skapas egna 

profiler på förinställda fönsterstorlekar på områden som ska fångas. Det går även att 

fånga ett område genom att markera detta på frihand. När området har valts ut är det 

enkelt att spara i olika filformat. SnagIt har även funktion för att fånga in video som 

spelas upp på en ruta. Vid de tester som gjordes att fånga video visade det sig att 

kvalitén blev mycket försämrad och filerna väldigt stora vilket gör att detta inte 

rekommenderas. När en stillbild har fångats går det i efterhand att göra redigering på 

bilder. 



39 
 

 
 
Figur 17 SnagIt 

5.2.2 Better Screenshots 

 

Better Screenshots är ett program liknande SnagIt i dess funktioner att fånga en angiven 

ruta eller ett fönster på skärmen. Programmet är lättanvänt och fungerar bra till att ta ut 

en bildruta. Däremot saknas många av de funktioner som finns hos SnagIT. Det finns till 

exempel inga möjligheter att redigera den infångade bilden. Att fånga hela bilden i ett 

fönster är också svårare eftersom det saknas enkla möjligheter att automatiskt markera 

vilken del som önskas.  
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Figur 18 Better Screenshots 
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5.2.3 Jämförelse av bildkvalité 

 

En jämförelse kommer här att göras för att studera bildkvalitén mellan att exportera en 

stillbild direkt ur spelare i jämförelse med att använda SnagIT, Better Screenshots eller 

printscreen-tangenten. 

Bildkvalité är ingen enkel sak att mäta. Det som en person subjektivt upplever kan bero 

på många olika faktorer. Att göra subjektiva mätningar av olika personers upplevda 

bildkvalité kräver mycket tid och resurser för att kunna göra rättvist (Gulliksson 2000). 

För att mäta kvalitén utan att behöva använda en testgrupp går det att göra rent 

matematiska beräkningar på hur en bilds kvalité ändras. Här presenteras de vanligaste 

mätmetoderna. 

MSE (Mean Square Error) definieras inom bildbehandling som en funktion av 
skillnadseffekter pixel för pixel mellan ursprungsbild och mottagen bild enligt: 
 

MSE =  (𝑢𝑡𝑛 − 𝑖𝑛𝑛)
2𝑁

𝑛=1 , där N är antalet pixlar.  

 

SNR (Signal to Noise Ratio) eller PSNR (Peak signal to Noise Ratio), där det i PSNR är 

signalens maximala värde på en pixel som används. 

PSNR= 10log10(
𝑢𝑡𝑚𝑎𝑥

2

𝑚𝑠𝑒
) 

 

För att kunna utföra test och få fram PSNR-värden måste två bilder jämföras, det vill 

säga att ett original och en ändrad bild jämförs. Att beräkna kvalité på en slumpad bild 

är nästan omöjligt med matematik om det inte finns något original att jämföra med eller 

en definition för ögat på vad som uppfattas som bra kvalité. Vidare när PSNR räknas 

fram mellan två bilder behövs ytterligare minst en tredje bild att jämföra med för att få 

ett jämförbart värde på kvalitén. Vanligt hamnar PSNR mellan 20 och 40. Ju högre PSNR 

desto mindre skillnad är det mellan original och den jämförande bilden vilket anses som 

högre kvalité. (Gulliksson 2000). 

Ett test utfördes där det jämfördes att exportera med olika metoder och olika 

bildformat. Testet är tänkt att undersöka om metoderna skiljer i hur de komprimerar 

bilder i olika format. Som referensbild användes en bild exporterad ur Windows Media 

Player. 
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Följande tester utfördes: 

 
Tabell 2 Jämförelse av bildkvalité 
 

Som tabellen visar är det i de flesta fall ingen skillnad mellan bilderna som exporteras 

med de olika metoderna. När PSNR inte ger något värde betyder det att bilderna är 

identiska. Det enda testet som gav utslag på bilder med samma format var mellan 

exporterade bilder i Windows Media Player och SnagIt, båda sparade i JPG-format. Detta 

betyder att de på något sätt använder olika form av komprimering på JPG-filerna. Värdet 

på 77.8490 är högt för att vara ett PSNR-värde och säger därför att det är väldigt liten 

skillnad på bilderna. Detta bekräftades när bilderna studerades visuellt eftersom det var 

svårt att med ögat se någon skillnad på bilderna. När däremot det ickekomprimerade 

formatet BMP används så ges ingen skillnad alls mellan bilderna. Som väntat blev det 

även en viss skillnad mellan bilden som exporterats ur Windows Media Player i JPG-

format, jämfört med referensbilden från samma spelare sparad i BMP. Detta bekräftar 

att formatet JPG tar bort information i bilden jämfört med formatet BMP. 

Slutsatsen av testet är att det inte blir någon skillnad att exportera bilder direkt ur 

testade spelare jämfört med att använda sig av en skärmdump med printscreen eller 

SnagIt. För att detta ska gälla måste bilden exporteras i formatet BMP. Sparas bilden i 

JPG kan det ge kvalitetsskillnad mellan de olika metoderna. Som tidigare nämnt är även 

JPG ett förstörande komprimeringsformat och ger därmed alltid någon form av 

kvalitetsförsämring. 

Om det inte går att exportera bilder direkt ur spelare anses därför programmet SnagIt 

vara ett bra alternativ. En guide till hur programmet används finns bifogad i bilaga F.  

Exporterad med: Typ: PSNR: 

Windows Media Player jpg 
Inget värde 

Better Screenshots jpg 

Windows Media Player jpg 
77.8490 

SnagIt jpg 

Windows Media Player bmp 
Inget värde 

Better Screenshots bmp 

Windows Media Player bmp 
Inget värde 

SnagIt bmp 

Windows Media Player jpg 
77.3959 

Windows Media Player bmp 

Windows Media Player bmp 
Inget värde 

"printscreen" bmp 
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5.3 Vanliga problem 
Under förstudiens intervjuer kom det fram ett antal mindre tekniska problem som ännu 

inte tagits upp. En beskrivning, förklaring och lösning på problemen tas upp i kommande 

stycken. 

 

5.3.1 Interlaced uppspelning 

Interlaced eller sammanflätad bild som det kallas på svenska finns beskriven tidigare i 

förstudien och kan med fel inställningar ge upphov till dålig bildkvalité. Tekniken innebär 

att varje bildruta består av två sammanflätade halva bildrutor. En ruta med udda linjer 

och en som innehåller alla jämna linjer. En tv visar båda bildrutorna på en gång vilket gör 

att det ser ut som en bild.  När en fil som är programmerad med interlaced spelas upp i 

en dator finns risken att den tolkar filen fel. Som bilden till höger visar blir det streck och 

tidsförskjutning i bilden. Anledningen är att bilderna inte visas samtidigt utan efter 

varandra och då uppkommer problemet. Lösningen är att använda en spelare som klarar 

av att spela upp med deinterlaced, exempelvis KMPlayer. Bilden nedan visar en videofil 

som spelas upp utan stöd för interlaced. Lösningen på detta är alltså att använda 

funktionen deinterlaced i spelaren.[I3] 

 

 

Figur 19 Interlaced      

  

Bildkälla: [I3] 
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5.3.2 Överlägg 

Ett vanligt förekommande problem när stillbilder ska kopieras från spelare är att det blir 

en svart ruta istället för bildens riktiga motiv. Anledningen till detta är att spelaren 

använder grafikkortet vid uppspelning. Förenklat går det att säga att grafikkortet målar 

upp bilden på en duk framför spelaren och när stillbilden plockas ut tas bilden på 

spelaren som är en svart bild. När överlägg inte används ritas bilden upp direkt på 

spelaren och det är då möjligt att plocka ut stillbild. Anledningen till att bilden ritas upp 

med hjälp av grafikkortet är att bilden blir bättre och videon får ett bättre flyt vid 

uppspelning. Det bör alltså tänkas på att det oftast sker en kvalitetsförsämring när 

överlägg inte används. 

5.3.3 Flera videosignaler i samma fil 

Vid övervakningssystem används ofta fler än en kamera. Det inspelade materialet från 

flera kameror sparas på en del av dessa system som endast en fil. När så är fallet byggs 

filen upp via att en bildruta i taget från varje kamera läggs på varandra. Om en sådan 

video betraktas, med en icke anpassad mediaspelare visas ingenting alls eller så syns det 

ett snabbt blinkande mellan de olika kameralägena. Anledningen varför filen sparas på 

detta sätt kan vara olika men är bland annat för att spara lagringsutrymme och att detta 

även ger försäljarna till övervakningssystemet anledning att sälja sin specifika 

mediaspelare separat. Dessa filer har även en tendens till att ofta vara krypterade, av 

ovan nämnd anledning. Tyvärr har det inte gått att hitta en smidig helhetslösning på 

detta problem utan det handlar om att ha tillgång till rätt spelare. 

 

Figur 19 Övervakning med flera kameror 
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5.3.4 Ljudfiler 

En del övervakningssystem spelar ibland in ljudet i den miljön den sitter uppsatt i. Oftast 

är det inget ljud eftersom detta kräver speciellt tillstånd, men om det ändå skulle finnas 

med och kan hjälpa utredningen så får det användas av polisen. För att ta reda på om 

filen har ett ljudspår är det enklast att använda något av programmen MediaInfo eller 

GSpot vilka visar om eventuellt ljud finns och i vilket format det är sparat i. 

 

5.3.5 Maskning 

Under intervjuerna noterades att många polismyndigheter önskade att maska bort 

personer i videosekvenser. Med maska bort en person menas att personers ansikten 

som inte har med det aktuella fallet att göra, görs oigenkännlig. Tyvärr hittades det inte 

något bra gratisprogram som i dagsläget kan utföra detta. Bästa metoden är att använda 

ett videoredigeringsprogram som till exempel Adobe Premiere eller Pinnacle Studio och 

använda någon av de guider som finns beskrivna på internet.  
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6 Arkivering 
 

Arkiveringsbestämmelser inom polismyndigheter styrs till stor del av de bestämmelser 

som Riksarkivet utger och där ingår bland annat digital bild, ljud och video. Generellt 

gäller att så få filformat som möjligt ska tillåtas, de som tillåts ska vara standardiserade 

genom ISO- eller de facto-standard. Ju fler format som används desto svårare blir det att 

hantera över lång tid. Inom digital video rekommenderas formaten MPEG1 (enligt ISO 

11172:1993), MPEG2 (ISO13818:1995) Även de versioner av MPEG4 som tagits upp i 

rapporten, Part 2 (ISO/IEC 14496-2) och Part 10 (ISO/IEC 14496-10),  är ISO-standarder 

och bör kunna användas vid arkivering. Vid arkivering av digitala bilder gäller att dessa 

lagras i filformatet TIFF eller i andra hand JPEG. Inom digitalt ljud rekommenderas MP3 

med låg komprimering eller Microsoft-formatet WAVE. Dessa format gäller för separata 

ljudfiler, men kan då också användas i ljudspår till video. (Arkivhandbok för 

polismyndighet, 2003). 

Under förstudien framkom att det finns vissa oklarheter hur arkiveringen ska gå till. I 

följande stycke kommer det utredas kring hur arkiveringen bör skötas på bästa sätt. Med 

bästa sätt menas att det ska vara enkelt att konvertera till arkivformatet samtidigt som 

filerna bör ta litet utrymme med bibehållen kvalité. 

 

6.1 Struktur för arkivering 
I polisens arkivhandbok finns beskrivet hur material ska dokumenteras vid lagring. Enligt 

arkivlagstiftningen finns vissa bestämmelser hur en myndighet ska hantera sin 

arkivering. Hos polisen är det lite speciellt eftersom mycket av det som arkiveras hör till 

utredningar och klassas som sekretessbelagt material. Det som styr hur material 

arkiveras hos polisen beror på vilket typ av ärende det handlar om. Varje ärende förses 

med en brottskod som styr hur länge den digitala bilden, ljudet och videosekvensen skall 

sparas beroende på vilket ärende det hör till. 

Arkiveringen behöver i första hand inte anpassas till att utomstående ska kunna hitta 

information utan huvudsyftet blir att polisen själva har bra överblick över materialet. 

Detta kan vara en av orsakerna till att arkiveringen sköts på olika sätt inom 

polisområdena. Rekommendationerna från arkivhandboken är att varje polismyndighet 

får avgöra vilken metod som passar dem bäst. Huvudsaken är att det är ett enhetligt sätt 

inom myndigheten.  

Några viktiga delar vid arkivering av digitalt material, hämtade ur arkivhandboken, är; 

 Strukturera det som arkiveras på ett bra sätt 

 Veta vad som får gallras vid vilken tidpunkt 

 Göra tydlig skillnad på original och redigerat material 

 Förvara arkivmaterialet på ett framtidssäkert sätt 

 Använda ickekomprimerande digitala format 
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Vid den sista punkten kring ickekomprimerade format gäller speciella regler för 

arkivering av video. En videofil som inte är komprimerad tar mycket stor plats och 

lämpar sig därför inte i dagsläget för arkivering, men samtidigt gör all form av 

komprimering att information i bilden försvinner. Problemet vid arkivering inom polisen 

är att det inkommer många olika format vilket gör att filerna inte med säkerhet kan 

öppnas i framtiden. Därför bör en komprimerad fil, som har en avvägning mellan storlek 

och kvalité på kompressionen bifogas tillsammans med originalfilen vid arkivering. 

 

6.2 Komprimering för arkivering 
Det är att föredra att använda en ickedestruktiv komprimering när polismyndigheter 

arkiverar videomaterial då detaljer i dessa kan vara avgörande. Vid konvertering till ett 

godkänt filformat finns det mycket att tänka på, en genomgång av de viktigaste 

faktorerna samt en kortare beskrivning och analys av ett par utvalda 

konverteringsprogram kommer därför göras. 

 

6.3 Analys av konverterare 
En undersökning av några utvalda videokonverteringsprogram har genomförts. Av de 

fem som undersöktes var två program gratis, Super och SoftDepos Free video converter. 

De andra tre som undersöktes var Movavi Video Converter, All Video Converter och 

AIMONE Video Converter vilka kostade mellan 30 och 60 dollar. 

 

6.3.1 Free video converter från SoftDepos 

Ett program med hög användarvänlighet där de önskade inställningarna är enkla att 

ställa in. Tyvärr är inställningsalternativen få, det finns dock tillräckligt med alternativ för 

att uppfylla polisens konverteringskrav. De vanliga formaten MPEG1 och AVI är valbara 

att konvertera till, MPEG4 är däremot inte en möjlighet. Ljudinställningarna är 

tillräckliga med den extra funktionen att det går att ställa in hela sex ljudkanaler, vilket 

gör det möjligt att skapa surroundljud. Att konvertera övervakningsfilmer till surrondljud 

har ingen positiv verkan på helhetsintrycket. Det som gör att Free video converter inte 

rekommenderas är att kvalitén på komprimerade videosekvenserna är för låg i 

förhållande till storleken på filen. 



48 
 

   
 

Figur 20 Free Video Converter 

 

6.3.2 All Video Converter från Zealot software 

Ett enkelt gränssnitt för en programvara där enbart enkla inställningar är möjliga. 

Inställningar som går att förändra är bilder per sekund samt höjd och bredd på videons 

fönster vilket är för lite. Samtidigt saknas det en funktion att ställa in den utgångna 

videons datahastighet. Produkten är inte gratis utan kostar cirka 30 dollar.  

 

 

Figur 21 All Video Converter 
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6.3.3 Movavi Video Converter            

Helhetsintrycket av Movavi är att programmet har en enkel och lättnavigerad design. De 

inställningar som finns tillgängliga är lätta att ändra. Den har i jämförelse med de andra 

konverteringsprogrammen många format att konvertera till. Vanliga format som 

MPEG1, 2, 4, DivX och Xvid är tillgängliga. Det går även att välja konvertering till Real 

Media flash om så önskas. Movavi Video Converter är bra att använda om det finns 

specifik utrustning som filen ska användas till, som iPod eller Play Station, då den klarar 

av flera udda format. Movavi Video Converter har en kostnad på cirka 60 dollar. 

 

 

Figur 20 Movavi Video Converter 
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6.3.4 AimOne Video Converter 

Ett program som vid första anblicken ser enkelt och lätthanterligt ut. De format som det 

främst är intressant att konvertera till och är möjliga är AVI samt MPEG1 och 2. 

Inställningsalternativen som det är möjligt att påverka är bilder per sekund, 

datahastigheten och videons fönsterstorlek. Dessa parametrar är de som påverkar 

konverterade filen mest, nackdelen är att alternativen för framförallt datahastigheten är 

för få. Summering av AimOne är att det är lätt att ställa in önskade parametrar men att 

inställningsalternativen är för få.  

 

  

Figur 21 AimOne Video Converter 
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6.3.5 Super från eRightSoft 

Super kan vid första anblicken se svårhanterad ut och användarvänligheten har mer att 

önska. Den förvirring som lätt uppkommer med alla inställningar och valmöjligheter 

försvinner efter lite jobb. Super klarar av att konverteras med många codec och 

behållarformat, till exempel AVI, MP4, H264. Inställningarna som är valbara beror på 

vilket behållarformat som väljs, de stora områden som är valbara är fönsterstorleken, 

bildförhållande, bilder per sekund och datahastigheten. Ljudkomprimeringen går det 

framförallt att påverka antalet kanaler och datahastigheten.  

 

   

Figur 22 Super 

 

6.3.6 Sammanfattning av tester 

Av de testade konverterarna hanterar Super mest format samt att den är gratis. Den 

levererar även en mycket bra kvalité på filerna som konverteras om rätt inställningar 

görs. Detta gör Super till den mest lämpliga konverteraren för polisen att arbeta med i 

samband med konvertering för arkivering. I Bilaga D presenteras en guide för vilka 

inställningar som ska göras för optimal konvertering till MPEG. Av de format som togs 

upp i den teoretiska förstudien anses MPEG4-H.264 vara det i dagsläget bästa formatet 

att använda som iso-format vid arkivering, vilket också kan väljas i Super.  
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Bildkälla: Ny Teknik (2007-12-01) 

 

6.4 Lagringsmedia för arkivering 
När filen är konverterad till önskat filformat är nästa steg att arkivera på ett bra sätt. Det 

finns ett stort antal professionella lagringslösningar som är individuellt anpassade 

beroende på företaget som säljer dem. Att analysera varje sådan lagringsmetod anses 

kräva för långt tid och är inte nödvändigt för ändamålet. Istället kommer det fokuseras 

på enklare och billigare lösningar som kan användas på varje polismyndighet. För det 

digitala material som hanteras vid videobehandling borde det för polisen räcka med att 

använda en enklare form av arkivering på CD-R, DVD eller hårddisk/server. Det kommer 

även att undersökas kring den nyare optiska tekniken med Blu-ray/HD-DVD. Alla 

prisjämförelser är tagna från www.komplett.se (2008-02-19). 

 

6.4.1 CD-skiva 

Att arkivera videomaterial på CD-R har både sina för och nackdelar. Livslängden för en 

CD-skiva har tvistats om under flertalet år. Teoretiskt ska de enligt många tillverkare 

hålla upp till hundra år, men i realitet har det i flera fall visat sig att en skiva endast 

håller runt fem år. I Ny Teknik (2007-12-01) går det bland annat att läsa om problem 

med CD-skivor av märket Philips som sålts mellan åren 2003 och 2004. Redan efter 3-4 

år började en användare få problem med flera hundra skivor av detta märke. Rickard 

Gudbrand på företaget Audiodev testade skivorna och kunde intyga att härdningen av 

etikettrycket hade börjat förstöra skrivlagret på skivorna. Philips skickade i sin tur nya 

skivor som kompensation, men vägrade samtidigt erkänna att det varit problem med 

skivorna och avsade sig allt ansvar för den information som användaren tappat.  

 

Figur23 Den typ av skivor från Philips som användare haft problem med. 

Klart är att livslängden kan öka om skivan underhålls på ett korrekt sätt. Första steget är 

att välja rätt skiva, generellt gäller att märkesskivor är tillverkade av bättre kvalité än 

icke märkesskivor där leverantören är okänd. Som exemplet med Philips visar går det 

ändå inte helt att lita på kända märken. Att välja skiva av samma märke som märket på 

brännaren är att rekommendera då de ofta är mer kompatibla med varandra. Ett litet fel 

på skivan gör stor skillnad eftersom en CD-ROM snurrar skivan med mycket hög 

hastighet. Att sätta dekaler, klisterlappar eller tejp gör så att skivan lätt börjar snurra 
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snett och fungerar sämre. Det bör undvikas att skriva på skivan med spritpenna 

eftersom spriten kan skada ytan på skivan. Om det måste skrivas skall det göras längst 

in, närmast centrumhålet. Det bör undvikas att ta på undersidan av skivan med 

fingrarna. Skivorna bör inte ligga framme i direkt solljus, ljuset skadar plasten på 

skivorna. Skivorna ska förvaras i sina fodral i en dammfri miljö, dammet kan störa när 

skivan avläses. Temperaturen ska helst vara under normal rumstemperatur, extrema 

temperaturer och framförallt värme är skadligt för skivorna. Bränn inte med för hög 

skrivhastighet, och i en vibrationsfri miljö. Hastigheten skall inte vara den maximala för 

vad brännaren klarar, men inte heller den lägsta. Hastigheter på 30x och uppåt ger dålig 

kvalitet. Bränningen bör också ske i en följd utan avbrott med inställningen som kallas 

singlesession. Sessionen skall ställas in på att stängas efter bränningen, det vill säga att 

mer information inte kan läggas till senare. (Ahlberg, 2006) 

Priset för en CD-R skiva är i dagsläget ca 6kr/gb då de köps i storpack, exklusive fodral. 

(Verbatim 52x) 

 

6.4.2 DVD-skiva 

Vid arkivering på DVD-skiva gäller i stort sett samma rekommendationer som vid CD-

skiva eftersom dessa är uppbyggda på samma sätt. Skillnaden är att en DVD bränns med 

en kortare våglängd på laserstrålen vilket gör att informationen kan packas tätare. En 

DVD-skiva rymmer cirka 4.7 GB data, vilket motsvarar 7 CD-skivor. Det finns två olika 

typer av DVD-skivor, med enkel- eller dubbelsidiga lager, vilket innebär att 

informationen bränns in i olika skikt. (Ahlberg, 2006) 

DVD är ännu inte ett standardiserat format och därför inte godkänt för arkivering. Ett av 

problemen är att det finns två sorters DVD på marknaden, DVD+R och DVD-R. Ingen har 

ännu blivit erkänd som standard och därför är det osäkert vilket av dessa som bör 

användas vid långsiktig lagring (Arkivhandbok för polismyndighet, 2003). Eftersom en 

CD-skiva endast rymmer cirka 700MB kan det ibland vara enda bra lösningen att 

arkivera på DVD. 

För en DVD-skiva ligger priset på cirka 1.70kr/gb exklusive fodral (Verbatim 16x DVD+R). 

 

6.4.3 Blu-ray/HD-DVD 

I februari 2008 meddelade Toshiba att de kommer sluta stödja och utveckla HD-DVD-

formatet vilket innebär att Sonys blu-ray blir vinnare i formatkriget. (idg.se, 2008-02-19) 

Detta innebär att HD-DVD formatet kommer avvecklas och tas bort från butikers 

sortiment. Samtidigt betyder detta att marknaden på allvar kan börja satsa på att införa 

ett nytt format i form av blu-ray. 

Formatet Blu-ray bildades 2002 genom en grupp bestående av Sony, Panasonic, Philips 

och andra stora företag i elektronikbranschen. Meningen var att hitta en optisk lagring 

på skiva som kunde ersätta DVD-formatet.  Framförallt var tanken att ha ett framtida 

format för högupplöst film och tv-spel. Ett lager i en Blu-rayskiva rymmer 25gb i 
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förhållande till 4.7gb hos en vanlig DVD. Tekniken bygger på att bränna spåret med en 

violett-blå laser med kortare våglängd än den röda. Detta gör att mer information får 

plats och det går att bränna i flera lager. Hittills finns det framtaget en Blu-ray skiva med 

8 lager som då rymmer 200gb på en skiva. Eftersom informationen inte lagras lika djupt i 

skivan var formatet till en början väldigt känsligt för repor, men det har nu utvecklats 

starka skyddslager som gör att dagens skivor inte skall ha det problemet. Hur länge 

informationen sparas på en Blu-ray skiva utan att försämras är osäkert eftersom 

formatet är för nytt att ha testats över en längre period. (blu-ray.com, 2008-02-20) 

Formatet är ännu inte standardiserad och därför inte godkänt för arkivering inom 

Polisen, men kan vara ett alternativ att ha inför framtida lagring av större filer. 

En Blu-rayskiva kostar i dagsläget cirka 4kr/gb, vilket troligtvis kommer sjunka snabbt 

efter att Blu-ray konkurrerat ut HD-DVD och tillverkningen av spelare och skivor kan ta 

fart på allvar. 

 

6.4.4 Hårddisk/server 

Tidigare har lagring av större material på hårddisk setts som ett dyrt alternativ, men i 

takt med utvecklingen har priset per gigabyte sjunkit kraftigt de senaste åren.  Fördelen 

med mediet är att det är ett enkelt och snabbt att lagra på en hårddisk som är kopplad 

till datorn där arbetet finns. Samtidigt kräver det ett mått av struktur på mappar för att 

hålla ordning i ett stort arkiv på hårddisk. När material bränns ut på skiva blir det mer 

fysiskt överskådligt och ofta uppdelat i tidsperioder. En annan fördel med 

hårddisklagring är att det enkelt går att göra kopior på materialet. Till exempel kan en så 

kallad spegling av hårddisken göras så att allt material sparas på dubbla hårddiskar hela 

tiden. Det är även enkelt att ha backuper som görs med ett bestämt tidsintervall. 

Beträffande livslängden finns det ibland angivet hur länge den bör hålla, men när viktiga 

filer behandlas går det inte att lita på sådana uppgifter eftersom, precis som på alla 

lagringsmedia, så kan informationen på en hårddisk försvinna vid haveri. 

Priset för en standard 500gb intern hårddisk (Samsung, SATA2, 7200rpm) ligger på cirka 

900kr, vilket ger ett pris på 1.8kr/gb. För en extern 500gb hårddisk (Seagate, 7200rpm, 

USB2.0) ligger priset på cirka 1100kr, vilket blir 2.2kr/gb. 

 

6.4.4 Bandlösning 

Det visade sig vara svårt att hitta information om hur arkivering på bandlösningar 

fungerar samt hur framtidssäker denna lösning är. Därför kommer inte lösningen att 

analyseras djupare. Det kan nämnas att bland annat Västerortspolisen använder ett 

bandsystem som anses fungera bra. Där sparas allt material ned på en bandrobot som 

sedan fördelar ut materialet på två olika band, arbets- och arkivband. 
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6.4.5 Copyswede 

Copyswede är en ekonomisk förening som ägs av fjorton medlemsorganisationer vilka i 

sin tur företräder olika upphovsmän och konstnärer. Copyswede har till uppgift att 

förvalta deras upphovsrätt. En del i detta som copyswede har hand om är den så kallade 

privatkopieringsersättningen. Den bygger på en lag från 1999 som ger copyswede rätt 

att ta ut en avgift på analoga kassetter om 2,5 öre per inspelningsbar minut. För digital 

lagring där upptagning kan ske upprepade gånger, till exempel CD-RW, MP3-spelare och 

hårddiskar, är ersättningen 0,4 öre per megabyte. För vanliga CD-R och DVD-R är 

ersättningen 0,25 öre per megabyte lagringsutrymme. Denna ersättning är redan pålagd 

när produkter köps av privatpersoner eller företag. I lagen finns en möjlighet för 

näringsidkare att begära nedsättning av avgifterna på grund av vissa särskilt angivna 

omständigheter. Detta innebär att polismyndigheter kan ansluta sig till copyswede och 

därmed undvika att betala för denna ersättning vilket innebär att kostnader kan sparas 

på de fysiska lagringsmedia som används. 

 

6.5 Sammanfattning av lagringsmedia 
 

För att rekommendera vilket lagringsmedia som lämpar sig för polisen är det flera 

faktorer som behöver tas hänsyn till. Dels hur framtidssäkert lagringsmediet är och dels 

hur det passar för just polisens behov av lagring. Jämfört mellan de lagringsmedier som 

tagits upp är det hårddisk som skiljer sig mest från de andra. Det finns inga tydliga bevis 

för att en hårddisk håller längre än till exempel en DVD-skiva, men fördelen är som 

tidigare nämnt att det bland annat enkelt går att spegla denna till en backup. Det går 

även snabbare att spara information på en hårddisk eftersom steget med bränningen av 

information inte behövs som hos skivorna. I nuläget är det som tidigare nämnt endast av 

CD-skiva som av dessa är standardiserad som godkänd lagring. Den ökande kvalitén på 

videofiler gör att storleken på dessa blir större och det kommer därför efter hand kräva 

att arkiveringen övergår till de medier som klarar att lagra mer data. 

 I polisens fall med arkivering finns det andra aspekter såsom att ha bra struktur på sitt 

material samt att det inte av misstag ska gå att ta bort arkiverade filer. Detta gör att 

arkiveringen på skivor även har fördelar och kan vara värt den extra tid det tar att 

bränna ut. För det första har de som idag använder skivor ofta bra struktur eftersom 

skivorna lagras fysiskt i ett arkiv efter nummer och datum. Detta gör det även enkelt för 

en person med liten datorvana att hitta skivan med rätt filer. Om samma filer hade legat 

på en hårddisk på nätverket finns större risker att tekniska problem eller okunskap gör 

att filen inte hittas. Systemet med fysiska skivor kan därför ses som en naturlig övergång 

från tidigare arbetssätt med pappersutskrifter och pärmar. Att gå direkt från pärmar till 

ett avancerat arkiveringssystem kan bli ett stort steg om det inte utförs på ett bra sätt. 

Däremot är det troligt att allt kommer lagras helt digitalt på servrar i framtiden. 

Troligtvis kommer det då att finnas ett nationellt arkiveringssystem som används inom 

hela polisen. 
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7 Slutsats 
 

Syftet med arbetet var att utvärdera polisens hantering med videomaterial och därefter 

föreslå sätt att effektivisera detta. Arbetsgången har studerats både ur teknisk och 

organisatoriskt perspektiv. Intervjuerna i förstudien gav information om både 

övergripande och specifika problem som polisen själva upplever med hanteringen.  För 

att utifrån dessa dra en slutsats inom var de största förändringarna bör ske har tre 

punkter tagits fram. 

 Ha bättre kontakt med innehavare och tillverkare av utrustning 

 Se videohantering som en mer specifik tjänst 

 Införa ny programvara och samarbeta för att utveckla denna 

Den första punkten handlar om att många av problemen med hanteringen uppstår i 

skedet innan polisen får in materialet. Polisen har utformade dokument som beskriver 

hur utrustning bör sättas upp och hur material som skickas till polisen bör behandlas. 

Dessa föreskrifter bör användas för att ställa hårdare krav på tillverkare och innehavare 

av utrustningen. Till exempel kan dessa skickas ut till företag och även kopplas ihop med 

länsstyrelsens arbete att dela ut tillstånd om uppsättning av kameror. Ett förslag är att 

införa någon form av märkning som visar att polisen godkänner att utrustningen som 

finns uppsatt följer kraven för att kunna vara användbara vid rättegång. 

Den andra punkten handlar om att tydligare göra hantering av videomaterial till en 

specifik tjänst. Med detta menas inte nödvändigtvis att varje myndighet bör ha en 

heltidsanställd för uppgiften, men att se den del videomaterial som inkommer som en 

viktig del att ta hand om. I dagsläget finns det utarbetade rutiner till största del i de län 

som sedan länge är vana att få in mycket material, medan många mindre län ligger efter 

i denna hantering. Många av de problem som uppstår idag beror på att hanteringen 

med videomaterial inte alltid ses som en tydlig uppgift som kräver avsatta resurser. I 

vissa polismyndigheter är det olika personer som delar på hanteringen och det saknas 

någon som verkligen har huvudansvar. Vidare har de som arbetar med videomaterial 

ofta andra arbetsuppgifter som också behöver utföras. Det skulle även behöva införas 

utbildningar och mer dokumentation på hur arbetet bör skötas. Att öka samarbetet 

inom videohantering skulle också göra att alla myndigheter få ta del av utvecklingen som 

sker i andra myndigheter. 

Vad det gäller tekniska verktyg visade utvärderingen av programvara att det finns 

gratisprogram som uppfyller krav för att på ett bra sätt kunna ta ut bevismaterial i form 

av stillbilder ur videomaterial. Programmet KMPlayer visade sig vara en mycket 

kompetent spelare med funktioner för att kunna hantera videomaterial. Det som krävs 

för att kunna utnyttja dessa är tid att prova sig fram och lära sig hantera gränssnittet. 

Förutom utbildning och testning av programvaran skulle det i många fall även behövas 

utbildning inom grunderna i bild- och videoteknik. Detta skulle underlätta att se nya 

möjligheter att utnyttja tekniken fullt ut, vilket är svårare om inlärningen på 

programvara endast skett i steg för steg. Därför bör på sikt de som anställs för 

videohantering vara någon med teknisk bakgrund snarare än utbildad som polis. 
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Vad det gäller arkiveringen av digitalt material bör det sättas tydligare riktlinjer på hur 

filerna ska sparas. I dagsläget anses ofta arkiveringen som en tidskrävande del av 

arbetsuppgifterna som det inte ges tillräcklig tid till. Polisens arkivhandbok tar idag upp 

vilka format som bör användas men det saknas dokumentation om hur själva 

konverteringen bör gå till. En del i detta har utretts och finns beskrivet i kapitlet om 

arkivering. Där framkom att det i dagsläget bästa iso-formatet för arkivering är MPEG4- 

H.264 och konverteringen kan enkelt göras med programmet Super. 
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8 Diskussion 

 
I följande diskussion kommer en del de resultat som framkommit under projektet 

diskuteras och ifrågasättas. Till att börja med var projektet tidsbegränsat vilket gjorde 

att det från början var svårt att uppskatta hur mycket som skulle hinnas med att göras. 

Grundtanken var att analysera polisens arbetssätt utifrån alla aspekter som framkom 

under intervjuerna i förstudien. Eftersom resultatet innefattade väldigt många aspekter 

blev det av tidsmässiga skäl inte möjligt att gå på djupet på alla områden. Vidare så har 

författarna av arbetet inte tidigare arbetat inom polisen. Detta skapade en tröskel att 

sätta sig in i polisens organisation och kan ha gjort att vissa saker som är beskrivna och 

självklara för en polisanställd kan ha misstolkats under intervjuerna. Att sedan tidigare 

inte vara insatt i polisens arbete kan även ses som en fördel eftersom projektet har 

utförts utan förutfattade åsikter, vilket också var en del av syftet. 

Något som också bör tas med i åtanke är att stora delar av projektet bygger på 

intervjuerna som utfördes via telefon. Om dessa hade kunnat utföras på plats och då 

samtidigt kunnat studera arbetsgången i varje myndighet mer ingående, hade eventuellt 

andra synvinklar framkommit. Detta kompenserades bland annat med att innan 

intervjuerna påbörjades gjordes flera studiebesök, bland annat på Västerortspolisen, 

vilket gav en inblick i hur arbetet inom polisen fungerar och därmed underlättade 

förståelsen under telefonintervjuerna. 

Vad det gäller arkiveringen har det tagits upp en del metoder och tips på hur dessa kan 

skötas. Däremot har det inte funnits tid att undersöka alla olika system och möjligheter 

för arkivering vilket har gjort det svårt att föreslå ett specifikt system för detta. Istället 

har det föreslagits tänkta riktlinjer på vad som bör tänkas på inom arkivering i dagsläget 

och framtiden. Långtidslagring av stora filer är ett stort problem i många branscher och 

ett område där det skulle gå att fördjupa sig mycket inom. 
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9 Bilagor 

Bilaga A Inventeringsfrågor 
Vad har man för position/avdelning? 

Hur kommer man i kontakt med bild- videomaterial? 

Vilken utrustning har man? 

- Hårdvara? 

- Mjukvara? (program man har nytta av) 

- Vilken saknas? 

Vilken utbildning har man fått? 

Vilka typer av material arbetar man med? 

- Övervakningsfilmer, filmer från mobiler, kameror m.m.? 

- Hur arbetar man med varje lagringsenhet? (VHS, minneskort, cd, hårddisk m.m.) 

Hur går man tillväga? 

- Konvertering? 

- Bildförbättring 

- Plocka ut stillbilder? 

- Hur lämnar man vidare material som ska till åklagare? 

- Arbetar man med ljudfiler till film? 

- Övrigt 

Vilken typ av material skapar störst problem?  

- Konstiga format? 

- Utdragna eller på annat sätt förvrängda bilder? 

- Annat? 

Hur arkiveras materialet? 

- Konvertering? (program samt filformat) 

- Lagring? 

- Framtidssäkerhet? 

Problem vid arkivering? (stora filer m.m.) 

Är man ansluten och använder fotografernas forum? 

Vilken utbildning/utbildningsområde saknas? 

Övriga förslag/synpunkter? 

Tips på kollegor att intervjua? 
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Bilaga B Jämförelse av spelare, förstorad tabell 
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Bilaga C Matlabkod 

 
Programkod för matlab-script som räknar ut PSNR-värdet mellan två bilder; 

% rgbim1 - Orginalbild 

% rgbim2 - Jämförande bild 

% mse  – Mean Square Error 

% psnr – Peak Signal to Noise Ratio 

% psnr_avg – Medelvärde för PSNR i en färgbild med tre kanaler 

 

cd('C:/Documents and Settings/admin/Skrivbord/exjobb/matlab') 

rgbim1=imread('wmp.jpg'); 

rgbim2=imread('wmp.bmp'); 

psnr_tot = 0; 

for x=1:3 

        im1 = rgbim1(:,:,x); 

        im2 = rgbim2(:,:,x); 

N = size(im1); 

acc = 0; 

    for k1=1:N(1) 

        for k2=1:N(2) 

     acc = acc+ ( double(im1(k1,k2)) - double(im2(k1,k2)) )^2; 

        end 

    end 

 

mse  = acc/(N(1)*N(2)); 

psnr = 20*(log10((255^2)/mse)); 

psnr_tot = (psnr_tot + psnr); 

end 

psnr_avg = (psnr_tot/3)  
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Bilaga D Manual till Super 
 

Vid konvertering rekommenderas att använda gratisprogrammet Super från eRightSoft. 

Super kan vid första anblick se svårhanterad ut och därför kan en användarmanual vara 

till bra assistans.  

 

Första steget är att välja container för utgångna filen, det görs under ”Select the Output 

Container”. Rikspolisstyrelsen förespråkar MPEG2- eller MPEG4-format varav det är 

smidigast att använda komprimeringen MPEG4 och därför lägga in det i en mp4-

container. Codec väljs i fält två och där är det att föredra ”H264/AVC” som är det senaste 

och mest effektiva sättet att komprimera inom MPEG4. Ljudcodec som väljs i fält tre 

handlar om hur ljudet kodas, mer om ljudet längre ner i texten. Menyraden under har ej 

valbara funktioner med inställningarna ovan. 

 

 

Nästa fält är inställningar för hur videosekvensen ska kodas. Den är uppdelad i sex 

enskilda fält. Vid val av ”Disable Video” kommer videon inte att kodas alls, det blir då 

bara ljudet som kommer finnas tillgänglig i den konverterade filen. Vid ”Stream Copy” 

kopieras videosekvenserna rakt av utan några förändringar från originalfilen. ”Video 

Scale Size” är storleken på utgångna videon fönsterstorlek.  En viktig parameter för att få 

ner storleken på filen, nackdelen är att mer information tappas än det vinns i utrymme. 

Under ”Aspect” bestäms förhållandet mellan bildens bredd och höjd. Detta är något som 

ska göras med försiktighet då felval kan göra så att bilden får ett mycket tvivelaktigt 

utseende. Det rekommenderas att inte ändra ”Aspect” alls, utan följa den automatiska 

inställningen som Super gör. ”Frame/Sec” är hur många bildrutor per sekund som ska 

visas. I en vanlig tv visas mellan 25-30 bilder per sekund. En övervakningskamera brukar 

ligga mellan 12-30 bilder per sekund. Vid val av bilder per sekund är det viktigt att 

kontrollera vad originalfilmen har för egenskaper så att inga onödiga inställningar görs. 

Att välja mer bilder per sekund än vad originalfilmen har är bortkastat då det endast 

skapar dubbletter av vissa bilder. Att använda mindre bilder per sekund än originalet kan 

göra att filmen uppfattas som väldigt hackig och svår att titta på under längre sekvenser. 
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Datahastigheten eller ”Bitrate” bestäms i nästa läge. Är det en liten fil som önskas ska 

datahastigheten hållas låg om det däremot är hög kvalité som eftersträvas är det hög 

bitrate som ska väljas. Under ”Option” ska ”Hi Quality” och ”48k Audio” vara i-kryssat.  

 

Om inte ljudet är intressant eller om videosekvensen inte har något ljud är det fördel att 

kryssa in ”Diable Audio” vilket tar bort allt ljud från originalfilen. ”Stream Copy” kopierar 

ljudet rakt av. ”Sampling freq” eller samplingsfrekvensen är hur många mätvärden per 

sekund som används när kontinuerlig kurva görs om till diskret. ”Channels” är hur 

många ljudkanaler filen ska ha, mono eller steroljud . ”Bitrate” har samma betydelse 

som Bitrate i videodelen, ju lägre bitrate desto sämre kvalité men mindre fil. Hög bitrate 

ger hög kvalité men även större filer.  

 

Att jämföra hur kvalitén blir vid komprimering syns bäst vid uppspelning av 

videosekvenser. Figur 25 är komprimerad med en datahastighet av 64kpbs medans figur 

26 har datahastigheten 342kpbs. I övrigt är inga andra inställningar förändrade från 

orginalfilen. Vid jämförelse av bilderna är det små detaljer som skiljer, det finns mindre 

färgåtergivning i Figur 25, helikopterns rotorblad syns till exempel sämre i figur 25 än i 

figur 26. 
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64kbps datahastighet 
 
 

342 kbps datahastighet 
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Bilaga E Manual till KMPlayer 

 
Under utredningen vilken mediaspelare som var mest lämpad att arbeta med 

rekommenderades KMPlayer. Anledningen till detta var bland annat att det fanns 

mycket lämpliga funktioner. För att underlätta arbetet med KMPlayer kommer därför en 

guide till hur den ska användas.  

Efter installation och KMPlayer öppnas är det 

smidigast att börja med att byta språk till 

Svenska, guiden kommer att utgå från att 

svenska är vald som språk. Byter språk görs via 

att högerklicka och välja ”Language” .   Hela 

KMPlayer är uppbyggd utan någon menyrad på 

toppen av fönstret, något som annars är väldigt 

vanligt, istället görs alla inställningar via att 

högerklicka vart som helst på fönstret. Det som 

uppkommer är bilden till höger.  

De första menyraderna handlar om vilken fil 

eller vilket album som ska öppnas. Under 

”Skärm” väljs bildens proportioner och 

bildstorleken på fönstret. ”Panorering & sök” 

innebär att det går att beskära bilden så att bara 

ett visst parti av bilden spelas upp i videon. 

Under ”Uppspelning” väljs hur och från vilken 

tid filen ska spelas upp.  Vid ”Video 

(grundinställningar)” är det möjligt att lägga till 

olika typer av filter. Bland annat rörelseoskärpa 

(Motion Blur), spegelvända bilden eller göra 

bilden gråskalig.  De mer avancerade 

inställningarna under ”Video (avancerat)” är hur 

bilden ska renderas, till exempel om interlaced 

ska användas. Färgmättnad, kontraster, ljusstyrka går även att förändra under denna 

del.  

Under ”Fånga” kan stillbilder eller videosekvenser som kan tas ut.  Vilket av alternativen 

som bilden ska sparas ner på beror på vad bilden ska användas till. När bilden ska 

bearbetas är det att föredra att kopiera bilden till urklipp och sedan klistra in i 

programmet där efterarbetet ska utföras. Vid fall då bilden är tillräckligt bra är det 

bättre att använda ”Bildruta: det du ser…”. Bilden sparas då ner som en jpg-bild. Nästa 

funktion som är av intresse är ”Mediainfo…”. Mediainformationen som finns där är 

bland annat vilken codec som används, filens format och filens storlek.   
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Bilaga F Manual till Snagit 
 
Snagit var det programmet som rekommenderades att använda för att plocka ut 

stilbilder när spelare inte hade en egen inbyggd funktion för detta ändamål.  

 

 

Vid start av Snagit ser det ut som bilden ovan, det finns totalt elva sätt att fånga vad som 

visas på skärmen, efter val ska den röda Capture-knappen tryckas för att starta 

infångningen. ”Region” innebär att användaren själv väljer vilket område som ska fångas 

genom att dra en ruta över det önskade området. Denna metod är bra att använda om 

det är en del av en bild som ska sparas ner.  ”Window” menas att valt fönster väljs. Full 

screen är allt som ses på skärmen för tillfället. Scrolling window (web page) sparas hela 

det aktuella hemsidafönstret ner, då menas allt som visas när sidan scrollas upp och ner. 

Web page (keep links) sparar ner hela hemsidafönstret med fungerande länkar, används 

framförallt då en hemsida ska kopieras.  

Andra infångningsmetoder är att det går att spara ner ett hemsidafönster till pdf, spara 

ner med fördröjning, alla bilder på en hemsida eller all tillgänglig text. Dessa funktioner 

är troligen inte så användbara för polisen i deras arbete. ”Object” är användbart att 

använda då en bild eller ett enskilt objekt ska plockas ut. Att använda Record screen 

video innebär att valt område spelas in i vald tid till en videosekvens. Nackdelen att 

använda denna funktion för inspelning är att bildkvalitén blir väldigt undermålig.  
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När önskat område är valt är nästa steg att spara ner och eventuellt förändra bilden. I 

menyn till vänster, Paint Tools, går det att välja ett par användbara sätt att rita i bilden 

på. Det är användbart om det är något speciellt som behöver framhävas, med en pil eller 

ett vanligt streck. Funktionen att lägga till en text till bilden är även det en enkel och 

smidig funktion.  

Under Task är framförallt de intressanta funktionerna Spotlight & Magnify, Watermark 

och Resize Image. Spotlight & Magnify innebär att ett valt område belyses extra, det är 

bra att använda om en liten del av bilden ska vara i fokus. Watermark används vid fall då 

bilden ska märkas av skaparen till bilden, för att på så sätt göra bilden 

upphovsrättskyddad. Resize Image används då bildens storlek ska förändras skalenligt.  
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