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KRAFTSAMLING. ”Vi har 
bara tagit de första stegen 
i det här arbetet”, säger 
Ulrika Sundling om polisens 
samordning för att bekämpa 
ITrelaterad brottslighet.

På spaning efter  
hackare som flytt
Polisens bristande IT-kunskaper har gett brottslingarna ett försprång. 

Ulrika Sundling ska se till att våra brottsbekämpare kommer ikapp.

D
en digitala utvecklingen 
har gjort det möjligt 
för brottslingar att sitta 
var som helst i världen 
och utsätta andra för 
 bedrägerier, trojaner eller 
hot – på distans. Den 

ITrelaterade brottsligheten omsätter 
 fantasisummor. Enligt den europeiska  
polisbyrån Europol förlorar de som 
drabbas i världen totalt omkring 
290 miljarder euro totalt årligen.

Medan ITbrottslingar har dragit 
fördel av nätets möjligheter och de 
tekniska framstegen, har polisen i sin 
brotts förebyggande roll haft svårare 
att hänga med. En granskning av 
2 124 polis utredningar om dataintrång 
som Dagens Nyheter gjorde förra året 
visade till exempel att majoriteten av 
utredningarna lades ned inom en vecka, 
något som bland annat förklarades med 
polisens bristande ITkunskaper.

– Vi är duktiga på att lära ut hur man 
hämtar fysiska spår, men inte lika bra på 
att lära ut hur man tar hand om digitala 
spår, säger Ulrika Sundling, utbildad 
dataingenjör och polis, som sedan 
 hösten 2013 har ansvar för det över
gripande strategiska utvecklingsarbetet 
kring ITrelaterad brottslighet.

Sedan den 1 januari i år är de tidigare 
21 polismyndig heterna, Rikspolis
styrelsen och Statens kriminal tekniska 
laboratorium, en samman hållen 
polismyndighet. En samlad myndighet 
innebär en enhetlig struktur och gemen
samma arbetsmetoder, något Ulrika 

Sundling tror är bra för det brottsföre
byggande arbetet.

På Ulrika Sundlings bord ligger att 
hitta sätt för polisen att bli bättre på att 
hantera ITrelaterad brottslighet.

Samordning är viktigt, 
inte minst för att varken 
regions eller nationsgrän
ser spelar samma roll för en 
brottsling som har en dator 
och en uppkoppling som för 
traditionellt kriminella. En 
brottsling kan vara  skyldig 
till brott på flera håll i ett 
land, eller i flera olika länder. 
Ett enskilt  bedrägeri som 
handlar om några hundra
lappar blir kanske inget 
utredningsärende hos 
polisen, men kan man se att 
det finns ett samband mellan 
ett sådant bedrägeri och flera 
andra, ja, då kan det bli en utredning.

På polisen finns spetskompetens och 
duktiga ITforensiker, säger Ulrika 
 Sundling. Men nu måste kunskaperna om 
IT breddas på grundnivå, så att alla – från 
första person som tar emot en anmälan, 
till utredare och förunder sökningsledare, 
får bättre förutsättningar att jobba mot 
ITrelaterad brottslighet, något som 
i princip alla brott kan vara i dag.

Tekniken går så snabbt framåt och 
polisen behöver både utveckla kunska
perna och rekrytera folk inom det här 
området, berättar Ulrika Sundling.

Ett sätt att ta tillvara på den spets
kompetens som finns är att starta ett 

nationellt ITbrottscentrum. Ett beslut 
om att ett sådant ska inrättas i samband 
med polisens omorganisation finns, men 
det saknas ett datum för när det kommer 
att ske. Tanken är att centrat ska fungera 

både som kunskapsbank 
och som helpdesk för 
poliser ute i landet. Där 
ska man också ha koll på 
 trender och tendenser och 
 sam arbeta internationellt, 
med främst Europols 
cybercenter.

Hur pass många som 
faktiskt drabbas av IT
relaterad brottslighet är 
svårt att svara på. Den 
 statistik som finns visar 
inte hela bilden eftersom 
alla brott inte anmäls. 
Många kan också drabbas 
utan att veta om det, om 

de till exempel har blivit utsatta för en 
datatrojan. Tips från allmänheten är ett 
viktigt led i polisens arbete, både för att få 
kunskap om enskilda brott och för att få 
en bild av omfattningen. 

– För oss är det viktigt att få in anmäl
ningar, så vi ser var det finns ett behov 
av våra resurser. Hur ska vi annars veta 
vad som är ett problemområde? Vad 
gäller bedrägerier såg vi ett behov av att 
underlätta för allmänheten att göra en 
anmälan och det har vi gjort genom att 
göra det möjligt med anmälan på nätet. 
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U L R I K A  S U N D L I N G

Bakgrund: Utbildad data
ingenjör och polis, som 
började på Rikskriminalpoli
sens ITbrottssektion 2009. 
Är nu på polisens nationella 
utvecklingsavdelning.
Största utmaning: Att möta 
brottsligheten som sker via 
tekniken.
Gör om fem år: Arbetar inom 
IT och säkerhetsområdet 
på något sätt. Är förhopp
ningsvis med och utvecklar 
polisens arbete inom detta 
område.
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