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Syfte: 
• Kunna analysera, aggregera och jämföra information
• Se trender och tendenser
• Kunna sätta in åtgärder

Uppdrag: 

Skapa ett digital verktyg som tillåter visualisering av 
olika brottstyper på en GIS-karta



Trygghetsverktygets grundtankar

SSP
Våldsbejakande 

extremism

Säkerhetsgruppen

Informationshämtning GIS databas
Olika intressenter ser delar av informationen beroende på
behörighet



Nuläge

Säkerhetsnivå 1
Portalen nås bara om användaren innehar en 
inloggning till Uppsala kommuns interna nätverk

Säkerhetsnivå 2
Användning av programmet kräver en ny inloggning

Trygghetsverktyget… består av:

Portal Program



Nuläge

Trygghetsverktyget… består av:

Dataset Variabel Händelsetyper Kommentar

Infracontrol 7 65 Minut uppdatering

Ordningsvakter 6 24 Veckouppdatering

Polisdata 18 50 Månadsuppdatering

Räddningstjänst 14 13 Månadsuppdatering

Dataset (4)

Dataseten är byggda så att man kan:
• Följa specifika (eller grupper av) händelser (eller 

kategorier) under olika tidsperioder (veckor, månad, 
kvartal, år mm) eller på givna platser (eller områden)

• Följa utvecklingen på områden: omfattning varierar 
beroende på NYKO-nivå, variabel eller händelsetyper

• Skapa relationer mellan dataseten, händelser, 
områden, tidsperioder.

Programmet tillåter…
• Visualisering av data i forma av tabeller eller grafer
• Statistik analys till exempel regression
• Geografisk analys 
• Associationer mm

Säkerhetsnivå 3 
Tilldelade dataset eller kombination av dataset



I Insights skapas en så kallad 
arbetsbok genom att välja en eller 
flera dataset. I det här fallet 
Polisdata

I praktiken… Några exempel

I arbetsboken väljs parametrar som
man är intresserad av. Där väljs 
också visualiseringstyper…



Geografisk aggregering

Hot spots, polygoner, tabeller
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Det går att fördjupa sig i informationen genom 
att till exempel analysera incidenttyper i ett 
givet område…







Samlar all information:
• Polisdata
• Räddningstjänstdata
• Ordningsvakter
• Infracontrol

• Filtrerar efter trygghetskategorier (64)
• Applicerar specifika kriterier
• Skapar visualisering i form av 

geografiska aggregeringar

Skapar arbetsbok

1

Trygghet





City centrum

Söder om Boländerna

Norr om Kumla

Vad vi har är…
Ett digital verktyg som indirekt mäter 
tryggheten!



Programmet kan dela 
informationen i ett antal 
intervaller (i det här fallet 5. Det 
går att välja andra intervaler).
Siffran till höger visar hur 
många område finns i varje 
intervall.

I den här kartan går att välja en 
punkt  för att ta fram namn på 
området i förhållande till NYKO.
Här den valda punkten är 
Storvreta västra, enligt NYKO 1 



Tack!
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