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Polismyndighetens utredning av sexuellt digitalt våld mot barn 

  

Sammanfattning 

 

Föreliggande studie har genom nio semi-strukturerade kvalitativa 

intervjuer undersökt utredares, förundersökningsledares samt åklagares 

upplevelser och erfarenheter inom Polismyndighetens 

utredningsarbete, vad gäller sexuellt digitalt våld mot barn (under 18 

år). Detta för att eventuellt kunna identifiera möjliga 

utvecklingsområden inom utredningsarbetet vad gäller att skicka 

oönskade nakenbilder samt att otillåtet sprida nakenbilder på någon 

annan. Detta då uppklaringsandelen i relation till antalet anmälningar 

vad gäller dessa brott kan anses vara låg. Således blev praktikers 

upplevelser och erfarenheter av arbetsprocessen samt om och i sådana 

fall hur de påverkas av att arbeta med sexuellt digitalt våld centralt. 

Resultatet påvisar att praktikerna lyfter flera aspekter av sitt arbete 

såsom bra ledarskap, utformningen av arbetsgrupper samt snabba 

samarbeten som välfungerande moment i utredningsarbetet. Flera 

utvecklingsområden framkom även där det bland annat efterfrågas 

klarare riktlinjer, samt mer metodstöd, kunskap och utbildning inom 

området för att öka effektiviteten i arbetet. Exponeringen i deltagarnas 

arbete med sexuellt digitalt våld mot barn, tillsammans med den stress 

praktikerna upplever utifrån deras arbetsbelastning, erfars bidrar till en 

negativ påverkan och minskad arbetskapacitet. Dock belyses att stöd 

och hjälp finns att tillgå som motverkar den negativa påverkan. Studiens 

resultat diskuteras utifrån tidigare forskning inom området samt i 

relation till organisationsteori. 

  

Nyckelord: sexuellt digitalt våld, utredningsarbete, 

effektiviseringsmöjligheter, påverkan, Regionalt IT-brottscentrum, 

Polismyndigheten.  

  

  



The police authority's investigative work regarding sexual digital 

violence against children 

 

Abstract 

The present study has, through nine qualitative semi-structured 

interviews, examined investigators’, requisitors’ and prosecutors’ 

experiences of the police authority's investigative work regarding 

sexual digital violence against children (under age 18). The study aimed 

to identify areas of development within the investigative work 

regarding receiving unwanted nude images and unauthorized spreading 

of nude pictures of others. This because of the low crime clearance rate 

of reported crimes. Thus practitioners’ experience of their work 

process, including if and how they were affected by working with 

sexual digital violence, were essential. The results from the interviews 

highlighted several aspects of the work such as good leadership, team 

design, and rapid collaborations as well-functioning components. 

Several areas of development also emerged such as clearer guidelines, 

increased methodological support, increased level of knowledge, and 

education, to increase the work efficiency. The exposure to sexual 

content in the participants' work combined with the stress derived from 

their workload was experienced to contribute to a negative impact and 

reduced work capacity. However, it was highlighted that support and 

help was available to lessen the negative impact. The study's results 

were discussed based on previous research in the field and in relation to 

organizational theory. 

  

  

Keywords: sexual digital violence, investigative work, impact, 

possibility of increasing efficiency, Regional cyber crime centre, 
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Polismyndighetens utredning av sexuellt digitalt våld mot barn  

Användandet och utvecklingen av internet och sociala medier har ökat drastiskt under det 

senaste årtiondet (Holoyda, Landess & Sorrentino, 2018), vilket resulterat i nya arenor för 

brottslighet (Norouzizadeh, Dehghantanha, Eterovic-Soric & Choo, 2015; Överlien, 2018). 

Brott med inslag av informationsteknik [IT] har ökat med totalt 949% mellan år 2006 och 

2015, där brott mot person är en av de brottskategorier som ökat mest (Brottsförebyggande 

rådet [BRÅ], 2016). Denna utveckling har även lett till att det digitala våldet har ökat, där 

barn och unga under 18 år är en av de mest utsatta grupperna för sexuella digitalt våld 

(Överlien, 2018). Mellan år 2000 och 2005 ökade utsattheten för digitalt våld med hela 50% 

hos barn (David-Ferdon, & Hertz, 2007). Bland barn mellan 10 och 16 år har hela 12% blivit 

utsatta för sexuellt digitalt våld under det senaste året och var femte 16 åring har någon gång 

blivit utsatt (Friends, 2017). Trots att sexuellt digitalt våld är ett växande problem, hade 

Polismyndigheten år 2018 en uppklaringsandel på endast 22% av sexuella ofredanden, och 

3% av olaga integritetsintrång i de fall där målsägande var under 18 år (Brå, 2019a). Att 

arbeta med denna typ av brottslighet mot barn inom Polismyndigheten, ställer höga krav på 

utredningsarbetet (Das, Hine & Bussu, 2018; Henry & Powell, 2015; Vincze, 2016). 

Forskning har även påvisat att praktiker som arbetar med och exponeras för sexuellt digitalt 

våld mot barn kan påverkas negativt, vilket i sin tur kan påverka utredningsarbetet (Bourke & 

Craun, 2014; Burruss, Holt & Wall-Parker, 2018; Edelman, 2010; Hurell, Draycott & 

Andrews, 2018; Mrevlje, 2017; Seigfried-Spellar, 2018). Syftet med denna studie är därför att 

genom intervjuer med praktiker inom Polismyndigheten som arbetar med sexuellt digitalt 

våld, i) belysa vilka välfungerande och begränsande delar de identifierar i sitt 

utredningsarbete samt ii) hur de beskriver att de eventuellt påverkas av arbetet. Detta för att 

identifiera möjliga effektiviseringsmöjligheter inom utredningsarbetet. 

Sexuellt digitalt våld 

Sexuellt digitalt våld är ett brett begrepp vilket inkluderar flera former av beteenden och 

brottsgärningar, där bland annat grooming, internetrelaterade sexuella trakasserier samt 

sexuell exploatering ingår. (Cripps & Stermac, 2018; Henry & Powell, 2018; Van Ouytsel, 

Van Gool, Walrave, Ponnet & Peeters, 2017; Reed, Tolman, & Ward, 2017). Dessa typer av 

brott sker genom flera olika digitala plattformar som exempelvis Snapchat, Instagram, 

Facebook, KiK och WhatsApp, vilket barn och ungdomar är de främsta konsumenterna av 
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(Friends, 2017; Russell, 2008). Digitala plattformar möjliggör för en enda gärningsperson att 

med få resurser och liten ansträngning utsätta flera offer för lidande, vilket kan resultera i 

stora kostnader för samhället (Burden & Palmer, 2003; Capeller, 2001; Cripps & Stermac, 

2018; Henry & Powell, 2015; Snyder, 2001; Yar, 2005). 

Sexuellt ofredande och olaga integritetsintrång är två av de brottsrubriceringar som 

tillämpas inom sexuellt digitalt våld utifrån lagen om ändring i (2005:90), 6 kap 10 § 2st 

brottsbalken [BrB], samt i lagen om ändring (2017:1136) 4 kapitel 6c § BrB. Inom dessa 

brottsrubriceringar faller i) att skicka oönskade meddelanden, bilder, fotografier eller videos 

med sexuellt innehåll via digitala medier till någon annan samt ii) att otillåtet sprida sexuella 

meddelanden, bilder, fotografier eller videos på någon annan, vilket utgör de två handlingar 

som ligger till fokus för studien. När sexuellt digitalt våld vidare benämns i studien syftar det 

till dessa två typer av handlingar. 

Barn och ungas utsatthet för sexuellt digitalt våld. I Friends nätrapport från år 

2017 framkommer det att 12% av alla barn mellan 10 och 16 år under föregående år blivit 

utsatta för sexuellt digitalt våld (Friends, 2017). 20% av alla flickor uppgav att de någon gång 

har varit utsatta och 6% av alla pojkar. Det går även att utläsa att utsattheten stiger med 

åldern då 5% av alla 10 åringar blivit utsatta och 20% av varje 16 åring har blivit utsatt. Det 

innebär att var femte 16 åring, samt var femte flicka mellan 10 och 16 år, blivit utsatt för 

sexuellt digitalt våld under 2016. 

Att skicka nakenbilder - sexuellt ofredande. Att skicka oönskade meddelanden, 

bilder, fotografier eller videos med sexuellt innehåll via digitala medier till någon inkluderas i 

sexuellt ofredande (6 kap 10§, 2st BrB), vilket är en skärpning i sexualbrottslagstiftningen 

sedan juli år 2013 (Prop 2012/13:111). I andra stycket ingår att på något sätt ofreda någon, på 

ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet (Dahlström, Strand & 

Westerlund, 2017). Vilket då inkluderar att skicka oönskade meddelanden, bilder, fotografier 

eller videos med sexuellt innehåll. 

 

10§ Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under 

femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, 

döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år. 

Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att 

väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är 

ägnat att kränka personens sexuella integritet” (6 kap 10§ BrB). 
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Anmälningsstatistik sexuellt ofredande. Under år 2018 anmäldes i Sverige totalt 4 

270 fall av sexuellt ofredande mot barn under 18 år, vilket är en ökning med 29% sedan 2015 

då 3 308 fall anmäldes (Brå, 2019b). Flickor under 18 år stod för totalt 38% av de 

anmälningar som upprättades år 2018, samtidigt som pojkar under 18 år stod för 5% av de 

upprättade anmälningarna. Totalt stod barn under 18 år för 43% av alla anmälda fall av 

sexuellt ofredande. 

Att otillåtet sprida nakenbilder - olaga integritetsintrång. Otillåten spridning av 

sexuella meddelanden, bilder, fotografier eller videos på en annan person faller under olaga 

integritetsintrång (4 kap 6c§ BrB). Olaga integritetsintrång är en ny lag, som infördes år 2018 

(Prop 2016/17: 222). Lagen innefattar alla former av spridning av meddelanden, bilder, 

fotografier eller videos med sexuellt innehåll som kan skapa lidande eller skada den utsatta. 

“6c § Den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida 1. bild på eller annan 

uppgift om någons sexualliv… om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den 

som bilden eller uppgiften rör…” (4 kap 6c§ BrB). 

Anmälningsstatistik olaga integritetsintrång. Under år 2018 anmäldes totalt 1 210 

fall av olaga integritetsintrång (Brå, 2019b). Av dessa var 36% från flickor under 18 år och 

5% från pojkar under 18 år. Totalt stod barn under 18 år för 41% av alla anmälningar om 

olaga integritetsintrång. 

Polismyndighetens arbete med sexuellt digitalt våld 

I inledningen av år 2015 inrättades organisationsenheten Nationella operativa avdelningen 

[NOA], vars uppgift blev att stödja samt leda polisverksamheten både internationellt och 

nationellt (Polismyndigheten, 2019a). Samma år togs även beslutet att inrätta Nationellt IT-

brottscentrum vars uppgift var och är att utgöra en expertfunktion inom Polismyndigheten för 

utredning av komplexa cyberbrott samt övriga brott där internet är en bärande del 

(Telefonintervju, 2019). I takt med att IT-relaterade brott blev allt mer förekommande 

fattades ett beslut i början av år 2017 att inrätta regionala IT-brottscentrum, även kallat 

Regional cyber crime centre [RC3], i Sveriges sju polisregioner (Polismyndigheten, 2017). 

Arbetet är idag fortfarande under uppbyggnad då RC3 ännu inte inrättats i alla regioner men 

arbetet beräknas vara klart i slutet av år 2020 (Stén, 2019, 22 januari). Tanken bakom RC3 

var att samla IT-kompetenser inom regionerna på ett ställe som sedan agerar stöd för hela 

regionens IT- brottsutredningar (Telefonintervju, 2019). Inom RC3 inrättades även 

utredningsgrupper som bland annat arbetar med brottsrubriceringarna; digitalt utnyttjande av 
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barn för sexuell posering, sexuellt ofredande, kontakt med barn i sexuellt syfte, kränkande 

fotografering samt olaga integritetsintrång. Dessa grupper namngavs till; Internetrelaterade 

sexuella övergrepp mot barn [ISÖB]- gruppen samt grooming-gruppen.  

Anmälningsprocessen i grova drag. När anmälan om brott inkommer till 

Polismyndigheten via exempelvis Polisens kontaktcenter [PKC] görs en första bedömning om 

det finns möjlighet att utreda brottet eller inte (Polismyndigheten, 2019b). Bedömningen görs 

av polis eller åklagare och om möjlighet finns till att brottet kan bli uppklarat, genom att 

tillräcklig bevisning finns att tillgå, fattas beslut om att inleda förundersökning. 

Förundersökningen leds av förundersökningsledare som antingen är polis eller åklagare. 

Under förundersökningen sker allt utredningsarbete kring brottet, där polis eller åklagare 

håller förhör med berörda parter och letar bevisning. Utredningar av sexuellt digitalt våld mot 

barn sker främst inom ISÖB och grooming-grupper (Telefonintervju, 2019). 

Förundersökningen kan läggas ner under processen om tillräcklig bevisning saknas eller om 

det framkommer att brott inte begåtts (Polismyndigheten, 2019b). 

Vad händer med de anmälda brotten? Under år 2018 handlades 4 551 anmälningar 

av sexuella ofredanden där målsägande var under 18 år (Brå, 2019a). 4 007 av dessa 

anmälningar blev utredda av Polismyndigheten och 989 ledde till åtal. Utifrån detta påvisas 

en lagföringsprocent på 22% av samtliga utredda fall. Under 2018 direktavskrevs 12% av 

samtliga handlagda brott. 

Under 2018 handlades totalt 349 anmälningar av olaga integritetsintrång där 

målsägande var under 18 år (Brå, 2019a). 227 av dessa anmälningar blev utredda av 

Polismyndigheten. Av dessa ledde 9 till åtal vilket resulterar i en lagföringsprocent på 3% av 

de utredda brotten. Under 2018 direktavskrevs 35% av samtliga handlagda brott. 

Förutsättningar inom Polismyndighetens utredningsarbete med sexuellt digitalt våld 

En kartläggning av Polismyndighetens IT-brottsverksamhet påvisar att många praktiker är 

involverade inom IT-relaterade utredningar, men att utredarna axlar en viktig roll (Brå, 

2016). Utredare genomför de utredningsåtgärder som förundersökningsledaren ger direktiv 

om. Det är även av vikt att förundersökningsledaren har god kunskap och förståelse för IT-

brottslighet och hur spårsäkring samt utredning går till, då det skiljer sig markant från 

traditionellt utredningsarbete i tillvägagångssättet. Vid ett effektivt utredningsarbete är även 

en god arbetskapacitet en viktig förutsättning. Personal med kompetens som stämmer överens 

med de ärenden som inkommer är väsentligt för att kunna hantera hela utredningsprocessen. 
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Arbete som bedrivs inom polisen ställer därmed höga krav på kunskap och kompetens för att 

kunna utföra arbetsrollernas uppgifter på ett tillfredsställande sätt (Chen, Schroeder, Hauck, 

Ridgeway, Atabakhsh, Gupta, Boarman, Rasmussen & Clements, 2002; Das, Hine & Bussu, 

2018; Henry & Powell, 2015; Luen & Al-Hawamdeh, 2001; Sambamurthy & Subramani, 

2005; Vincze, 2016). Ytterligare en viktig del som påverkar arbetskapaciteten är att den 

personal som arbetar med ärendet har tillgång till de olika system och verktyg som krävs  

(Brå, 2016). Internationell forskning visar att det krävs en god kunskap inom 

arbetsprocessens delar och de situationer som kan uppstå, samt en hög kompetens inom 

området för att kunna fördela arbetsuppgifter på ett lämpligt sätt inom exempelvis en 

polisorganisation (Garud & Kumaraswamy, 2005; Powell & Henry, 2018). En tydlig 

arbetsfördelning är en viktig förutsättning för ett effektivt arbete. Andra viktiga faktorer för 

ett effektivt utredningsarbete är goda samarbeten med externa aktörer samt att det finns 

metodstöd som praktiker kan vända sig till vid behov (Brå, 2016).  

Tidigare forskning har genomfört panelsamtal där 34 deltagare från de amerikanska 

motsvarigheterna till Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Domstolsverket deltog 

(Goodison, Davis & Jackson, 2015). Under panelsamtalet diskuterades tillvägagångssätt och 

utmaningar inom IT-brottslighet för att kunna kartlägga och prioritera behov inom 

utredningsarbetet. De övergripande resultaten visade att praktiker inom rättsväsendet 

upplever att utrymme för IT-brott bör öka och prioriteras. Kunskap och tillgång till 

tillfredsställande arbetsverktyg var även något som deltagarna identifierade som viktiga 

förutsättningar. Deltagarna lyfte även vikten av att öka, men även underhålla kunskap och 

kompetenser inom rättsväsendet då det krävs att man konstant är uppdaterad inom IT-

brottslighet.  

Ytterligare forskning inom effektivisering av Polismyndighetens arbete i ett svenskt 

sammanhang visar att anpassning av arbetsmiljö utifrån arbetsgruppen kan ge förbättrade 

resultat (Holgersson, 2018). Detta genom att två arbetsgrupper med nyutexaminerade poliser 

jämfördes med varandra, där grupperna hade samma typ av arbetsuppgifter. En av grupper 

arbetade enligt traditionella arbetsmetoder samtidigt som den andra gruppen genom dialog 

utformade nya förutsättningar för arbetet inom gruppen. Detta tillät större frihet under ansvar. 

Gruppen hade även team-building moment varje månad om medarbetarna hade presterat över 

miniminivå. I slutet av studien hade den traditionella gruppen redovisat 226 upprättade 

promemorian [PM], 710 förhör samt slutredovisat 532 ärenden, varav 88 (16,5%) resulterade 

i förundersökningsprotokoll. Gruppen som utifrån medarbetardialoger fick anpassa sitt arbete 

hade i slutet av perioden upprättat hela 322 PM, 1 720 förhör samt slutredovisar 1 188 
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ärenden varav 305 (25,7%) resulterade i förundersökningsprotokoll. Gruppen med anpassade 

arbetsmetoder redovisade 43% fler PM, 59% fler förhör, samt slutredovisade 55% fler 

ärenden än gruppen som enbart arbetade enligt traditionella metoder. 

Utmaningar inom Polismyndighetens utredningsarbete med sexuellt digitalt våld  

Tidigare forskning belyser utmaningar i det utredande arbetet kring brottslighet på internet, 

däribland sexuellt digitalt våld (Das, Hine & Bussu, 2018; Goodison, Davis & Jackson, 2015; 

Vincze, 2016). Där lyfts tillgängligheten till olika elektroniska enheter som en svårighet i 

utredningsarbetet samt att dessa enheter i många fall generera stor mängd data som kräver 

riktlinjer och praxis för att kunna analyseras. Detta saknas och är bristande i många fall. Även 

kvalificerad personal till denna typ av arbete i utredningen uppges saknas i många fall 

tillsammans med utbildning och resurser. Den extrema användningen av teknik som i många 

fall krävs i utredningen ställer i många fall även krav på etiska överväganden hos de poliser 

som utreder denna typ av brott. 

Att få fram bevismaterial framläggs även som ett problemområde i 

utredningsprocessen (Vincze, 2016). Då digital bevisning definieras som “information och 

värdeuppgifter till en utredning som lagras på, mottages eller överförs av en elektronisk 

enhet", består bevisningen således utav sekvenser som endast kan tolkas och ses genom 

omvandling i någon typ av programvara. Vidare tyder sedan utredaren dataomvandlingen och 

dess resultat. Tillförlitligheten av digitala bevis ifrågasätts då vetenskapliga instrument för att 

tyda bevismaterialet saknas. 

Den digitala bevisningen vid sexuellt digitalt våld såsom meddelanden, bilder, 

fotografier och videos lagras i många fall inte endast på förövarens eller offrets digitala enhet 

eller sociala medier (Vincze, 2016). I många fall lagras relevant bevisning för utredningen 

hos företag och internetleverantörer runt om i världen vilket försvårar bevismaterialets 

tillgänglighet för utredaren. Detta då företag policyer samt olika lagstiftningar kan stå i 

vägen, försvåra samt förlänga utredningsarbetet. Detta belyses även i ytterligare en 

internationell studie där praktiker så som poliser och åklagare som arbetar med digitalt 

sexuellt våld intervjuats (Powell & Henry, 2018). Bristande samarbete med 

internetleverantörer och mediaföretag som medförde att det blev svårt att få fram bevisning 

till utredningarna lyft som hinder vid ett effektivt utredningsarbete. 

I en tidigare kartläggning framkom att utredare ibland får axla arbetsuppgifter som 

tillhör IT-forensiker, vilket involverar spårsäkring och inhämtning av bevisning från digitala 
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enheter som normalt inte inkluderas i utredarens arbetsuppgifter (Brå, 2016). Detta uppges ge 

ökad arbetsbörda för utredare. Resultat visar även att en majoritet av åklagare och 

förundersökningsledare uppfattar att utredare har en låg kunskap gällande IT-relaterade brott. 

Endast 15% av förundersökningsledarna uppfattade att utredarna hade en god kunskap inom 

området. Vidare visar kartläggningen att det inte finns några specifika utbildningskrav 

relaterade till IT-brottslighet för utredare inom området. Resultaten visar även att 12% av IT-

forensikerna inte har någon vidareutbildning relaterad till deras arbete, vilket påvisar en 

kompetensbrist även här. 

Hur praktiker påverkas av att utreda sexuellt digitalt våld mot barn 

Att som praktiker arbeta med sexuellt digitalt våld mot barn, medför en exponering av 

känsligt innehåll som kan verka stötande (Edelman, 2010). Flera studier har visat att 

utredningsarbete gällande barns utsatthet för olika typer av sexuella övergrepp på internet i 

många fall leder till negativ påverkan hos praktikerna på grund av deras exponering vilket 

kan påverka arbetskapaciteten negativt (Bourke & Craun, 2014; Burruss, Holt & Wall-Parker, 

2018; Hurell, Draycott & Andrews, 2018; Mrevlje, 2017; Seigfried-Spellar, 2018). Negativ 

påverkan som tidigare studier påvisat har bland annat innefattat sekundär traumatisk stress, 

ångest, depression, trötthet, känslor av att känna sig värdelös, en lägre nivå av 

arbetstillfredsställelse, utvecklandet av olika coping mekanismer samt sänkt 

koncentrationsförmåga, vilket kan leda till ett ineffektivt arbete. Även hög arbetsbelastning 

kan resultera i en negativ påverkan i form av stress (Arbetsmiljöverket, 2017). 

En studie visade att strategier för att reducera negativ påverkan varierade i effektivitet 

beroende på om de implementeras innan eller efter symptomen visade sig (Way, VanDeusen, 

Martin, Applegate & Jandle, 2004). Studien undersökte både positiva (ex. socialt stöd) och 

negativa (ex. alkoholkonsumtion) coping strategier. Resultatet visade att strategier som 

implementerades efter att den negativa påverkan hade utvecklats, visade sig ha mindre effekt 

än de strategier som implementerades redan innan den utvecklats. Den faktor som verkade ge 

störst effekt för att minska negativ påverkan var ett gott socialt stöd. Författarna poängterade 

även vikten av att implementera förebyggande och socialt stärkande arbetsmetoder redan 

innan den negativa påverkan utvecklats. Ytterligare en studie lyfter vikten av socialt stöd som 

ett skydd mot att utveckla negativ påverkan, där ett positiv arbetsklimat och stöttande 

överordnade och kollegor framhävs som viktiga faktorer (Bourke & Craun, 2014; Davidson 

& Moss, 2008; Ennis & Horne, 2003). 
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Forskning har även påvisat att en god gruppsammanhållning på arbetsplatsen kan 

motverka den negativa påverkan som praktiker kan uppleva i sitt arbete (Li, Early, Mahrer, 

Klaristenfeld & Gold, 2014). Studien påvisar även att engagemang till arbetet som man utför 

visar positiva effekter på välmåendet, då det stärker trivsel på arbetsplatsen. 

Organisatoriska förutsättningar 

Organisationsteori tillsammans med begreppet kollektivt lärande och den gruppdynamiska 

teorin kan ge en djupare förståelse för en organisation, likt Polismyndigheten, dess struktur 

och vad som påverkar dess effektiviseringsmöjligheter (Andersson, 2007; Lindkvist, Bakka 

& Fivelsdal, 2014; Granberg & Ohlsson, 2016). 

Organisationsteori. Då organisationsteori inkluderar flera teorier, modeller och 

begrepp, har delar om gruppdynamik, ledarskap och teambuilding samt gemensamhet inom 

organisation och arbetsgruppen lagts till fokus för att ge djupare förståelse för förutsättningar 

för ett effektiv arbete inom en organisation (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). 

Utifrån organisationsteori är arbetsgrupper, likt ISÖB och grooming-gruppen, en 

viktig påverkande faktor för organisationers arbete och effektivitet (Lindkvist, Bakka & 

Fivelsdal, 2014). Det förekommer olika former av förklaringsbegrepp kring grupperingar, 

dess strukturer samt förväntningar både internt och externt. Dessa menar att grupperingar och 

dess strukturer kan påverka organisationen på många olika sätt, däribland genom 

arbetsmotivationen samt arbetseffektiviteten då grupper bland annat skapar 

produktionsnormer. Grupper inom organisationer kan även påverka organisationskulturen 

genom bildandet av normer och löpande tolkningar av det som händer inom organisationen. 

En högpresterande grupp är engagerad i gemensamma mål, gemensamma tillvägagångssätt 

och gemensamma resultat (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). Förutsättningar för detta är 

överenskomna regler för vad som ska jobbas med, gemensamma målsättningar, ett 

fungerande samarbete inom gruppen samt med externa aktörer likt ledare och chefer. En 

tydlig överensstämmelse om vilka som gör vad inom arbetet är även av stor vikt för 

framgångsrikt och effektivt arbete utifrån grupper i en organisation likt Polismyndigheten. 

Vad gäller sociala strukturer och normer inom grupper är förväntningar en central del och då 

förväntningar från olika håll inom en organisation och grupp (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 

2014). Det kan vara förväntningar från ledaren på en arbetsgrupp och arbetsgruppens 

förväntningar på ledaren. Förväntningarna kan innefatta både beteenden men också uppgifter 

som medlemmar inom en grupp eller organisation har på varandras roller (Lindkvist, Bakka 
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& Fivelsdal, 2014) samt förväntningar på att det finns någon form av formulerade, tydliga 

och strukturerade mål (Andersson, 2007). Det kan betyda att det inom arbetsgruppen bör 

finnas mål med arbetet då detta är förväntningar som påverkar gruppdynamiken samt 

effektiviteten (Andersson, 2007; Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). Hur arbetsroller utförs 

utifrån de förväntningar individerna samt gruppen har, påverkar anseendet på rollinnehavaren 

som i dessa fall kan vara allt från organisationen i stort till kollegor och ledare. 

Katz ledarskapsmodell framhäver ledarskap som en påverkande faktor till 

arbetsgruppers effektivitet (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). Att grupper, likt ISÖB och 

grooming, besitter ett positiv förhållningssätt gentemot organisationen och de ledare som är 

överordnade gruppen är därmed av vikt. Om ledaren är kritisk och dominerande kan gruppen 

utveckla negativa normer. Detta gäller även om exempelvis en förundersökingsledare är 

alltför formell och därmed inte accepterar eller förstår det emotionella arbete som utförs inom 

och av gruppen och dess medlemmar. Avsaknad av uppmuntran från ledaren samt hjälp och 

stöd kan generera att arbetsgruppen och dess medlemmar varken utvecklas eller 

effektiviseras. Ledarens roll ska vara vägledande, lärande samt vara en resurs för gruppen att 

tillgå i arbetet för effektivitet. Vad gäller ledarskap kan detta enligt Katz ledarskapsmodell 

delas in i tre centrala nödvändiga färdigheter hos ledaren för bra ledarskap. Dessa är; 

professionella färdigheter, sociala färdigheter samt begreppsmässiga färdigheter. Utifrån 

professionella färdigheter bör en effektiv ledare ha specialiserad kunskap om de processer, 

tekniker samt metoder som används för att genomföra det arbetet de leder. Vad gäller de 

sociala färdigheterna som krävs för ett effektivt ledarskap, innefattar dessa en medvetenhet 

hos ledaren gällande dennes uppfattning och inställning till andra människor. De 

begreppsmässiga färdigheterna en ledare bör besitta för att leda ett arbete mot effektivitet är 

förmågan att förstå sammanhang inom organisationen och kunna analysera organisationens 

system. Med andra ord påvisas utifrån organisationsteori att inte enbart en ledares personliga 

egenskaper spelar in för arbetsgruppens och arbetsplatsens effektivitet. Viktiga 

ledaregenskaper kan även beskrivas som färdigheter vilka kan läras upp genom utbildning. 

Kollektivt lärande och den gruppdynamiska teorin. Ytterligare en faktor som 

uppges bidra till ökad effektivitet utifrån arbetsgruppen är även kollektivt lärande (Granberg 

& Ohlsson, 2016). Kollektivt lärande innebär bland annat att gruppens medlemmar löpande 

lär ut kunskap utifrån sina erfarenheter och upplevelser till varandra och att lärandet är 

konstant öppet för förändring vilket därmed kan generera ett effektivare arbete. Högeffektiva 

grupper kännetecknas främst av starkt engagemang i arbetsuppgifterna, en motiverad grupp, 

stark sammanhållning samt en inre flexibilitet. Effektivitet och resultat skapar och stärker 
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sammanhållningen inom en arbetsgrupp då detta bekräftar en god sammanhållning och att de 

är framgångsrika tillsammans (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). Genom dessa faktorer 

blir även gruppen tilldragande för ytterligare medlemmar att ansluta sig. 

Den gruppdynamiska teorin påvisar att ineffektivitet inom arbetsgrupper ofta kan vara 

ett resultat av negativa känsloreaktioner bland gruppens medlemmar (Andersson, 2007). Dels 

utifrån gruppdeltagarnas individuella känsloreaktioner samt utifrån de kollektiva 

känsloreaktionerna. Teorin lyfter att det finns känslotoleranströsklar både hos individerna 

samt för gruppen som helhet. De negativa kollektiva känsloreaktionerna kan uppstå när 

arbetsuppgifter och riktlinjer är otydliga och resulterar därmed i förändringar i 

gruppdeltagarnas beteenden och utförande av arbetsuppgifter. På detta vis har negativa 

kollektiva känsloreaktionern en negativ påverkan på effektiviteten och kvalitén på arbetet. 

Det är därmed av stor vikt att bibehålla en god psykosocial arbetsmiljö för individerna inom 

exempelvis grupper som ISÖB och grooming, samt att bibehålla en god gruppdynamik, för 

att upprätthålla en god arbetsmiljö och undvika negativ påverkan på utredningsarbetets 

effektivitet och kvalité. En trygghet inom gruppen kan fungera som en skyddande faktor och 

höja gruppens samt individernas känslotoleranströsklar. Exempel på detta är distansering, 

vilket innebär att på något sätt ställa sig “utanför” en obehaglig situation samt bilden av 

situationen och därmed skapa en mental distans och bortse från sina känslor (Andersson, 

2007). Att distansera sig från en situation kan dock begränsa individens känsloliv i större 

utsträckning än endast den specifika jobbrelaterade situationen. 

Kunskapslucka 

I det sexuella digitala våldet är barn ofta utsatta och utsattheten fortsätter att öka (Brå, 2016; 

David-Ferdon, & Hertz, 2007; Friends, 2017; Russell, 2008; Överlien, 2018). Samtidigt är 

uppklarningsstatistiken låg för de aktuella brotten (Brå, 2019a). Då strukturen för hur 

utredningsarbetet inom sexuellt digitalt våld ska fungera fortfarande är under uppbyggnad, är 

det viktigt att inledningsvis kartlägga vilka möjligheter och behov som finns hos praktiker i 

Sverige. Detta för att ge bästa möjliga förutsättningar inför framtiden (Stén, 2019, 22 

januari). 

Tidigare studier har lyft att praktiker inom sexuellt digitalt våld kan uppleva negativ 

påverkan som tillexempel sänkt koncentrationsförmåga, stress samt ångest, de har även lyft 

avsaknaden av kvalitativa studier kring praktikers upplevelser och påverkan av 

utredningsarbetet med sexuellt digitalt våld mot barn (Burruss, Holt & Wall-Parker, 2018). 
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De föreslår att framtida studier bör genomföras med ett kvalitativt förhållningssätt för att 

kunna få en djupare förståelse av utredarnas upplevelser och erfarenheter. De belyser även 

vikten av att undersöka hur praktikers tid fördelas på arbetet och hur en normal arbetsdag ser 

ut. Detta skapar ett intresse för att undersöka utredningsarbetet inom Polismyndighetens 

verksamhet i Sverige och utifrån detta kunna lyfta fram praktikers upplevda möjligheter och 

hinder i utredningsarbetet, för att identifiera möjliga utvecklingsområden, vilket få studier 

tidigare undersökt i Sverige. Utifrån detta finns det förhoppningar att kunna förbättra 

praktikers arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse, dels utifrån ett individperspektiv, men även 

ur ett perspektiv där utredarnas arbete bör optimeras för att på bästa sätt kunna bistå 

allmänheten och de utsatta (Holgersson, 2018). Detta skulle i sin tur kunna bidra till en ökad 

uppklaring av brott inom sexuellt digitalt våld mot barn, samt minska den negativa påverkan 

praktiker kan uppleva. 

Syfte 

Syftet med denna studie blir därmed att undersöka praktikers upplevelser och erfarenheter av 

utredningsarbetet vad gäller sexuellt digitalt våld mot barn (under 18 år), för att eventuellt 

kunna identifiera möjliga utvecklingsområden inom utredningsarbetet. Således blir 

praktikernas upplevelser och erfarenheter av arbetsprocessen samt om, och i så fall hur de 

påverkas av att arbeta med sexuellt digitalt våld centralt. 

Följande frågeställningar har därmed ställts upp: 

1. Vad beskriver praktiker inom Polismyndigheten som välfungerande delar av deras 

utredningsarbete, utifrån deras erfarenheter och upplevelser? 

2. Vad beskriver praktiker inom Polismyndigheten som begränsande i deras 

utredningsarbete, utifrån deras erfarenheter och upplevelser? 

3. Upplever praktiker inom Polismyndigheten att de påverkas negativt av sitt arbete? 

Och i så fall - hur upplever de eventuellt stöd och hjälp med att hantera detta? 

Metod 

Syftet med studien var att undersöka praktikers upplevelser och erfarenheter kring utredandet 

av sexuellt digitalt våld och därmed tillämpades ett induktivt kvalitativt förhållningssätt, då 

ingen föreliggande teori prövades (Bryman, 2011; Yin, 2013; Silverman, 2015). Den 

kvalitativa ansatsen gav utrymme att låta deltagarna under semi-strukturerade intervjuer 

redogöra fritt för sina upplevelser och erfarenheter samt dela med sig av sina åsikter och 
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perspektiv (Bryman, 2011; Yin, 2013; Silverman, 2015). Detta gav möjlighet till en djupare 

förståelse för deras upplevelser och erfarenheter vilket behövdes för att besvara studiens 

syfte. 

Deltagare 

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar, rekryterades deltagarna till studiens 

intervjuer genom ett målstyrt strategiskt urval utifrån relevans, kunskap och central koppling 

till syftet (Bryman, 2011; Yin, 2013). Inklusionskriterierna för deltagande i studien var 

därmed att vara anställd vid Polismyndigheten samt vara verksam vad gäller utredandet av 

sexuellt digitalt våld mot barn. För att få ett brett perspektiv vad gäller erfarenheter och 

upplevelser, efterfrågades praktiker som var verksamma inom utredningsarbete med sexuellt 

digitalt våld mot barn. Polisens nationella växel kontaktades för att inhämta kontaktuppgifter 

till gruppcheferna för ISÖB och grooming-grupperna och genom dem få hjälp med 

rekryterandet av praktiker till studien. Deltagarna kontaktades sedan via mail eller 

telefonkontakt där förfrågan om deltagande samt information om studien presenterades. 

Urvalet bestod slutligen av nio deltagare med befattningar som utredare, 

förundersökningsledare samt åklagare inom ISÖB- och grooming grupper, NOA samt RC3. 

Studiens deltagare kom från polisregion Väst, Mitt, Öst samt Stockholm. Samtliga tillfrågade 

deltog i intervjuerna vilket resulterade i att det inte förekom något externt bortfall (Yin, 

2013). Att utgå ifrån ISÖB- och grooming grupperna underlättade och effektiviserade 

rekryteringsarbetet då dessa grupper specifikt arbetade med de brott studien hade till fokus. 

Material 

Studiens datainsamling genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer, vilket 

innefattade en semistrukturerad intervjuguide som inkluderade öppna frågor kring ämnet där 

utrymme för följdfrågor fanns (Yin, 2013). För att se intervjuguiden i helhet se bilaga 1. De 

semistrukturerade intervjuerna medförde möjlighet att ställa frågor som var relevanta för 

studiens syfte samtidigt som det gav utrymme för deltagaren att prata fritt. Dock hade 

intervjuledaren intervjuguiden till stöd i de fall deltagaren avvek från ämnet i för stor 

utsträckning. Det var av vikt att lämna utrymme för följdfrågor då det medförde en möjlighet 

att fånga upp praktikernas erfarenheter och upplevelser kring ämnet. Intervjuguiden 

utformades utifrån en tidigare använd intervjuguide inom forskning kring sexuellt digitalt 

våld, men anpassades efter studiens syfte (Powell & Henry, 2018). Detta för att stärka 
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studiens giltighet (Silverman, 2015). Intervjuguiden bestod således av fem avsnitt. Det första 

inledande avsnittet bestod av frågor kring praktikens yrkesbakgrund och utbildning likt; 

“Inledningsvis, kan du berätta lite om din bakgrund?”. I avsnitt två fick praktiken besvara 

frågor kring utredningsarbetet med sexuellt digitalt våld samt om upplevelser av förekomsten 

av sexuellt digitalt våld. Exempel på frågor som ställdes under detta avsnitt var; “Kan du 

berätta lite om ditt arbete inom just sexuellt digitalt våld?”. Därefter följde ett tredje avsnitt 

med frågor angående erfarenheter och upplevelser kring utredningsarbetet gällande fall där 

någon tar emot oönskade nakenbilder. I avsnitt fyra fick praktikern beskriva sina erfarenheter 

och upplevelser kring utredningsarbetet kring fall där någon otillåtet spridit nakenbilder på 

någon. Avsnitt tre och fyra var uppbyggda på samma sätt men skiljde sig åt i 

brottsgärningarna. Exempel på frågor som användes i avsnitt tre och fyra var “Upplever du 

att det finns några hinder med utredningsarbetet gällande fall där någon skickat oönskade 

nakenbilder till någon annan/otillåtet spridit nakenbilder på någon?”, “Vilka faser upplever 

du fungerar bra i utredningsarbetet gällande fall där någon skickat oönskade 

nakenbilder/otillåtet spridit nakenbilder på någon?” samt “Baserat på dina erfarenheter inom 

detta område, vad tycker du främst behöver utvecklas för att underlätta inom fall där någon 

skickat oönskade nakenbilder till någon annan/otillåtet spridit nakenbilder på någon?”. 

Exempel på följdfrågor som ställdes var “Kan du utveckla ditt svar?”, “Vad är dina 

upplevelser kring detta?". Sista avsnittet bestod av frågor kring praktikerns eventuella 

påverkan av utredningsarbetet, hur de upplevde stöd och hjälp från Polismyndigheten samt 

hur klimatet kring att ta del av stöd och hjälp upplevdes. Ett exempel på en fråga som ställdes 

var “Upplever du att det du jobbar med, på något sätt påverkar dig negativt i ditt arbete?”. 

Utifrån dessa frågor gavs underlag till att besvara studiens syfte. Innan intervjuerna 

genomfördes en pilotintervju där intervjuguiden testades vid upprepade tillfällen för att i 

största möjliga mån säkerställa att frågorna som ställdes besvarade studiens syfte (Silverman, 

2015). Detta gav möjlighet till justering och omformulering av frågorna, vilket stärker 

studiens trovärdighet. 

Procedur & etik 

Deltagarna för studien fick inledningsvis information via mail, vilket innefattade information 

om studiens syfte, vad deltagande innebar i form av hur intervjuerna genomfördes samt den 

uppskattade tidsåtgången. Efter att de deltagare som ville delta återkopplat till ansvariga för 

studien, kontaktades dem via telefon för att bestämma plats och tidpunkt för intervju. 

Samtliga intervjuer genomfördes på en plats vald av deltagaren själv, där alla genomfördes på 
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deras arbetsplatser och tog mellan 45-60 minuter. Detta för att intervjun skulle genomföras i 

en för deltagaren trygg miljö, vilket även fungerade tidseffektivt för deltagarna då en restid 

hade blivit mer tidskrävande men även medfört kostnader för dem att delta i studien (Yin, 

2013). För att underlätta deltagarnas deltagande i studien åkte därmed ansvariga för studien 

till respektive deltagare. 

Innan intervjun startade, fick deltagaren på plats ta del av ett utförligt 

informationsbrev som de i lugn och ro fick läsa igenom (Se bilaga 2). Informationsbrevet 

innehöll information om studiens syfte, genomförande och uppskattad tidsåtgång för 

intervjun om cirka 45 minuter. Information om varför deltagarna var aktuella för studien och 

vad som förväntades av deltagarens medverkan framgick även. Informationsbrevet innehöll 

dessutom information om att deltagande i studien var helt frivilligt och att deltagaren kunde 

välja att avbryta när som helst under processen. Vilka personuppgifter som samlades in 

förklarades även samt hur de hanterades i enlighet med GDPR. Att all information de delade 

med sig av skulle avidentifieras och inte kunna spåras tillbaka till deltagaren framgick 

dessutom i brevet. Det skriftliga informationsbrevet med kontaktuppgifter till ansvariga för 

studien fick deltagaren ta med sig, om det skulle uppstå några funderingar i efterhand. 

Deltagaren fick även läsa igenom och skriva under en samtyckesblankett, där deltagaren 

samtyckte till deltagandet i studien, att intervjun spelades in samt gav godkännande till att 

den informationen som framkom under intervjun fick behandlas i enlighet med 

informationsbrevet. Samtidigt som deltagaren läste igenom informationsbrevet och 

undertecknade samtyckesblanketten fanns de ansvariga för studien nära till hands för att svara 

på eventuella uppkomna frågor. Detta för att ge deltagaren en så god chans som möjligt till 

att delta i studien med ett självständigt och informerat beslut (Silverman, 2015). Deltagaren 

blev därefter tillfrågad om denne ville läsa igenom transkriberingen av intervjun i efterhand, 

för att säkerställa att deltagarens uppfattats på ett korrekt sätt och därmed stärka studiens 

giltighet genom validering (Yin, 2013). Två av deltagarna uppgav att de ville läsa igenom 

transkriberingarna i efterhand för validering men uppgav därefter att inga korrigeringar 

önskades.  

Under intervjun var alla tre av studiens ansvariga närvarande, där en agerade 

intervjuledare. Den andra personen skötte inspelningen av intervjun med hjälp av två 

diktafoner, ansvarade för tidtagning och ställde i vissa fall kompletterande frågor i slutet av 

varje avsnitt. Den tredje personen lyssnade, antecknade samt ställde eventuella 

kompletterande frågor i slutet av intervjun för att säkerställa att samtliga område var berörda. 

Detta för att inte en enda person skulle bli ansvarig för att notera alla viktiga detaljer under 
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intervjuerna och riskera att missa något av vikt för att besvara studiens syfte. Deltagarna 

antogs ha en yrkesvana av liknande situationer, därav antogs inte närvaron av tre 

intervjuledare som problematisk. Intervjun spelades in för att underlätta transkriberingen och 

två diktafoner användes för att minimera riskerna att en av diktafonerna på något sätt skulle 

krångla och därmed riskera att förlora värdefull data. 

Inom kvalitativ forskning är det av stor vikt att deltagarna är korrekt informerade om 

de rättigheter de har utifrån rådande etiska riktlinjer, då deltagarna delar med sig av 

personliga erfarenheter och upplevelser (Silverman, 2015). För att uppfylla god forskningsed 

följde studien rådande riktlinjer från Etikprövningsmyndigheten, tillsammans med 

kompletterande etiska förutsättningar centrala för studien (Etikprövningsmyndigheten, u.å.; 

Silverman, 2015; Vetenskapsrådet; 2017). Då studien syftade till att undersöka upplevelser, 

erfarenheter samt påverkan hos praktiker som arbetade med sexuellt digitalt våld mot barn, 

var det av stor vikt att inte ställa några frågor utöver syftet som skulle kunna väcka obehag. 

För att säkerställa detta bearbetades och testades intervjuguiden innan intervjuerna påbörjades 

samt löpande under studiens genomförande, för att se till att samtliga frågor var relevanta 

utifrån studiens syfte och etiska förutsättningar. Efter varje intervju samlades samtliga 

ansvariga för studien för att kontrollera om deltagaren belyst något ämne som var centralt att 

lyfta under kommande intervjuer och om någon deltagare behövts kontakta i efterhand. 

Transkribering av intervjuerna genomfördes löpande mellan varje intervju. Under analysen 

kontrollerades även för att ingen av koderna fallit bort under processen. Detta för att 

säkerställa att all den relevanta informationen som framkom under intervjuerna behandlades i 

analysen samt för att stärka studiens giltighet och trovärdighet. En kopia på ”data-banken” 

skapades för att möjliggöra för studiens ansvariga att successivt radera alla de koder som 

använts, för att säkerställa att inte någon kod användes i mer än en subtema samt att ingen 

kod glömdes bort. 

Med hänsyn till studiens konfidentialitet förvarades det inspelade materialet samt 

transkriberingarna, på ett sådant vis att inga obehöriga kunde komma åt det, samtidigt som 

deltagarnas namn var figurerades i allt material (Yin, 2013). Deltagarna rekryterades via 

gruppchefer varpå det var av stor vikt att studiens resultat inte presenterades på sådant sätt att 

de kunde knytas till någon specifik deltagare. Samtyckesblanketterna förvarades i ett 

förseglat kuvert som endast ansvariga för studien hade tillgång till. Ett nytt mailkonto 

startades även inledningsvis i studiens början, som användes i kontakten med deltagarna för 

att efter avslutad studie kunna stänga ner kontot och radera tidigare mailkonversationer. 

Samtligt material från studien förstördes när studien var slutförd. 
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Analys 

Initialt transkriberades intervjumaterialet av samtliga ansvariga för studien och intervjuerna 

delades upp för att minska tidsåtgången till transkriberingsprocessen (Silverman, 2015). För 

att se över att ingen felskrivning skett, lyssnades samtliga intervjuer igenom och jämfördes 

mot det transkriberade materialet i efterhand. Det transkriberade materialet analyserades 

därefter genom en tematisk analys och med ett induktivt förhållningssätt (Silverman, 2015; 

Yin, 2013). Den tematiska analysen bestod av fem faser (Yin, 2013). Första fasen innefattade 

en genomgång av hela det insamlade materialet från intervjuerna (Braun & Clarke, 2006; 

Yin, 2013). Detta för att återigen bli påmind om vad som sagts under intervjuerna, bekanta 

sig ytterligare med materialet och säkerställa att den insamlade datan svarade till studiens 

syfte och frågeställningar. Därefter genomförde de ansvariga för studien demontering av 

materialet med fokus på identifiering av meningsbärande enheter. Efter att de 

meningsbärande enheterna som svarade upp mot studiens syfte och frågeställningar hade 

identifierats, bröts dessa ner till kondenserade meningar och slutligen koder (Se tabell 1). 

Samtliga identifierade meningsbärande enheter och koder sammanställdes i ett Excel 

dokument, där de även tilldelades ett nummer för att kunna identifieras i det transkriberade 

materialet om det senare under processen skulle uppstå frågor kring hur det ursprungliga 

materialet såg ut. Genom denna kodning skapades en tydligare struktur av de 

meningsbärande enheterna. Därefter remonterades datan vilket innebar att koderna 

strukturerades och tematiserades ihop efter deras innebörd i subteman. Demontering och 

remontering upprepades flertalet gånger. Dels identifieringen och värderingen av de 

meningsbärande enheterna men också hur de kodades samt strukturerades och organiserades i 

subtemanen. Indelningen av koderna till subteman genomfördes på en Whiteboardtavla för att 

få en tydlig överblick och enkelt kunna flytta runt koderna och skapa relevanta grupperingar 

och därmed subtemanen. Därefter grupperades subtemanen in i teman för att genom detta 

ligga till underlag för analysen. Teamtiseringen utgick ifrån att det skulle finnas en tydlig 

distinktion mellan temanen men tillsammans besvara syftet i helhet. Analysfasen initierades 

redan efter första intervjun och genomfördes löpande med insamlingen av data (Silverman, 

2015). Demontering- och remonteringsarbetet genomfördes separat mellan ansvariga för 

studien. Sedan granskades och kontrasterades de olika versionerna med varandra, för att få en 

så rättvis demontering och remontering som möjligt och därmed stärka studiens 

interbedömarreliabilitet. 
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Tabell 1. Exempel på demontering. 

Resultat & analys 

Syftet med denna studie var att genom intervjuer med praktiker inom Polismyndigheten som 

arbetar med sexuellt digitalt våld, i) belysa vilka välfungerande och begränsande delar de 

identifierar i sitt utredningsarbete samt ii) hur de beskriver att de eventuellt påverkas av 

arbetet. Nedan presenteras studiens resultat med grund i de övergripande teman och subteman 

som identifierats under analysprocessen (se Figur 1). 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

mening 

Kod Subtema Tema 

Här har vi en 

väldigt stor 

respekt för 

varandra 

 

Respekt inom 

gruppen 

Respekt Skyddsfaktor Påverkan 

Och dels är det IT-

kunskapen ute hos 

den generella 

utredaren som är 

för dålig 

 

IT-kunskapen 

generellt låg 

Låg IT-

kunskap 

Kunskap Förutsättningar 

Sexbrotten mot 

barn är ju ofta ett 

artbrott och ofta 

krävs det inte lika 

mycket i 

straffskalan för att 

vi ska kunna 

öppna 

verktygslådor 

Artbrott ger 

möjlighet till 

att använda 

tvångsmedel 

Tvångsmedel Informations-

inhämtning 

Bevisinhämtning 
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Figur 1. Teman och subteman. 

Ledning 

Vad som kunde utläsas av intervjuerna med deltagarna var att ledningen inom 

Polismyndigheten axlar en viktig roll inom utredningsarbetet, där både välfungerande och 

begränsande delar identifierades. Därav skapades temat ledning, där både ledningsstöd och 

ledning kunde identifieras som subteman.  

Ledningsstöd. Beträffande det stöd som utredningar gällande sexuellt digitalt våld får 

från Polismyndighetens ledning, upplevs detta ha ökat och blivit större med åren. Utifrån 

deltagarnas erfarenheter prioriteras fall kring sexuellt digitalt våld mot barn högre idag än för 

några år sedan. Anledningen till detta beskrivs vara straffskärpningar samt att dessa brott 

beskrivs öka i samhället. Den upplevda ökningen av regionala satsningar och stöd vad gäller 

utredandet av dessa brott beskrivs gynnande och positivt för utredningsarbetet då man känner 

förtroende för ledningen och hopp om förbättring. Enligt organisationsteori är just stöd från 

ledning en viktig förutsättning för att arbetsgruppen ska utvecklas och effektiviseras (Bourke 

& Craun, 2014; Davidson & Moss, 2008; Ennis & Horne, 2003; Lindkvist, Bakka & 

Fivelsdal, 2014). Deltagarna upplever att de har stöd från ledningen, men poängterar att 

arbetet fortfarande befinner sig i startgroparna samt att det är en förändringsprocess som 

upplevs ta lång tid. De upplever att de förändringar som genomförs är bra, men behöver 

genomföras i snabbare takt. 
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Ledarskap. Utifrån det insamlade datamaterialet påvisas att flera av deltagarna 

upplever cheferna inom Polismyndigheten som engagerade och kompetenta. Cheferna 

beskrivs därmed inneha den kompetens och kunskap inom ledarskap som förväntas. 

Majoriteten av deltagarna upplever att cheferna besitter goda ledarskapsförmågor vilket inom 

organisationsteori beskrivs som en viktig egenskap hos ledare (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 

2014). Organisationsteori belyser att uppfyllda förväntningar på chefer stärker och påverkar 

arbetsgruppens dynamik positivt då chefen bör vara en kompetent resurs för gruppen att tillgå 

i arbetet. Chefen riskerar annars att hindra arbetsgruppen från att arbeta framåt och 

effektiviseras. Detta ligger även i linje med professionella färdigheter som även lyfts som en 

viktig del för ett effektivt och arbetsfrämjande ledarskap. Samtidigt som cheferna beskrivs 

inneha en god ledarskapsförmåga lyfts dock chefernas kunskapsbrist inom ämnet sexuellt 

digitalt våld av flera deltagare. Många upplever att cheferna inte har utbildning inom digitalt 

våld bland unga, samtidigt som de påstår att dessa brister inte är av stor vikt då en ledare 

främst bör ha en god ledarskapsförmåga. “[…] men som ledare kanske du inte alltid måste va 

100% insatt i det, för det har du ju experter under dig som kan lösa.”. Organisationsteori 

lyfter dock att kunskapsbrist hos chefer kopplat till arbetsområdet kan vara mycket 

problematiskt (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). En ledare bör inneha kunskaper som 

behövs för att genomföra det arbete som de leder för att stödja arbetet, driva arbetet framåt 

och därmed effektivisera arbetsprocessen. Främst lyfter deltagarna en kunskapsbrist inom IT, 

samtidigt som de påstår att dessa brister inte är av stor vikt då en ledare främst bör ha en god 

ledarskapsförmåga. Även den gruppdynamiska teorin lyfter att det är av stor vikt att ledare 

och chefer har en hög spetskompetens inom arbetsgruppens område för effektivitet 

(Andersson, 2007). Deltagare beskriver även ett ständigt utbyte av chefer och upplever därav 

ett bristande ledarskap. Det krävs rätt kompetenser och kunskaper hos chefer och ledare för 

ett effektiviserat och stöttande arbete, vilket kan ta en längre period för att uppnå och 

fastställa (Das, Hine & Bussu, 2018; Sambamurthy & Subramani, 2005). “Vi har varit 

chefslösa ganska många omgångar också […] och där har ju kunskapen också varierat […] 

och det är ju såklart en uppkörningsperiod för dem. Det är mycket information att ta in, så att 

det är ju negativt.” 

Vad gäller ledarskapet inom arbetsgrupperna beskrivs detta som öppet. Flera 

deltagare upplever att de har en frihet över hur de arbetar vilket skapar en mer självgående 

arbetsprocess (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). Ledningens roll beskrivs även som 

rättvis då mycket beslut sker i samråd med deltagare, som därmed får större frihet i sitt 

utredningsarbete. Utifrån den gruppdynamiska teorin är det dock viktigt att ha en balans vad 
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gäller ”frihet och styre ”. De kollektiva känsloreaktionerna som kan uppstå när 

arbetsuppgifter och riktlinjer är otydliga, kan resultera i förändringar i gruppdeltagarnas 

beteenden och utförande av sina arbetsuppgifter (Andersson, 2007). På så sätt kan otydliga 

arbetsuppgifter och riktlinjer riskera att ge en negativ påverkan på effektiviteten och kvalitén 

på arbetet. 

Många av deltagarna beskriver även ledarna som avlastande och upplever att ledarna 

är måna om sina medarbetare. Utifrån gruppdynamiska teorin är det viktigt att ledarna har en 

hög social kompetens för att bibehålla en bra gruppdynamik och ett gott arbetsklimat, men 

också att de har en förståelse för de eventuella känslomässiga påfrestningar som arbetet kan 

generera (Andersson, 2007). Det är även viktigt att medarbetarna får känna sig 

uppmärksammade och lyssnade på, för att de ska kunna utvecklas samt vara effektiva 

(Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). “Vi har en väldigt bra chef [...] h*n är väldigt mån om 

att vi ska må bra, för mår inte vi bra så blir vi sjukskrivna och då kan vi inte jobba. Så jag är 

väldigt nöjd med min chef”. 

Sammanfattning tema ledning. Sammanfattningsvis beskriver deltagarna ett gott 

stöd från ledningen i utredningsarbetet samtidigt som cheferna beskrivs som engagerade och 

måna om sina medarbetare. Ledarna upplevs besitta en god ledarskapsförmåga men 

deltagarna belyser i vissa fall ledarnas kompetensbrist vad gäller sexuellt digitalt våld som 

hinder i utredningsarbetet. Det öppna ledarskapet som erfars lyfts som välfungerande. 

Förutsättningar 

Deltagarna identifierade under intervjuerna flertalet förutsättningar som grund för 

effektiviteten inom arbetet. Dessa förutsättningar upplevs av deltagarna vara både 

välfungerande och begränsande i deras utredningsarbetet. Därav skapades temat 

förutsättningar där kompetenser, styrdokument, kunskap och framgångsfaktorer kunde 

identifieras som subteman.   

Kompetenser. Deltagarna beskriver att en viktig förutsättning för att sexuellt digitalt 

våld mot barn ska kunna utredas på ett effektivt sätt är att RC3 finns och fortsätter att 

utvecklas. De beskriver att en avsaknad av RC3 kan medföra att dessa brott skulle hamna 

tillsammans med andra brottskategorier, vilket skulle resultera i en högre konkurrens vid 

prioriteringsfrågor. Deltagarna lyfter även att förekomsten av RC3 ger en möjlighet för att 

rätt kompetens ska finnas för rätt arbete, vilket upplevs vara till stor fördel vid utredningar av 

denna typ av brott. Dock upplevs de olika regionerna kommit olika långt i 
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implementeringsprocessen av RC3, flera deltagare förklarar att det finns regioner som ännu 

inte har kommit igång med arbetet. ”Ja det är ganska nytt än så länge så det finns regioner 

som inte har kommit igång överhuvudtaget med de regionala IT-brottscentrumen. Så det 

skiljer sig ganska mycket det gör det.”. 

Vidare i intervjuerna framkommer delade meningar gällande kompetenstillgångarna 

vid utredningsarbetet. Flera deltagare lyfter kompetenser såsom IT-forensiker, 

barnförhörsledare samt granskare och beskriver dem som viktiga förutsättningar för att 

utredningsarbetet ska genomföras effektivt. Detta då rätt kompetens finns på plats för de olika 

arbetsuppgifterna. Några deltagare nämner specifikt tillgången samt närheten till IT-

forensiker som underlättande vid utredningsarbetet och att vara fysisk placerade tillsammans 

är en förutsättning för ett effektivt utredningsarbete. Deltagarna beskriver sina 

kompetenstillgångar som fördelaktiga då vissa regioner även arbetar som en stödfunktion åt 

hela regionens IT-brottsverksamhet. Denna stödfunktion beskrivs hjälpa till när andra 

utredningsgrupper i regionen får komplexa eller svåra ärenden samtidigt som den fungerar 

som en allmän stödfunktion vad gäller IT-ärenden. Samtidigt som deltagare från flera 

regioner upplever att de har kompetenser är det andra regioner som upplever en brist av 

kompetenser vid utredningsarbetet. Kompetenser såsom IT-forensiker, barnförhörsledare 

samt granskare upplevs saknas i dessa regioner. ”Ja, det ser jätteolika ut. En del har ju inga 

granskare och en del har inga barnförhörsledare och en del har ingenting och ofta har man 

inga IT-forensiker. Och inga specialistutbildade åklagare heller.” En konsekvens som denna 

kompetensbrist beskriv medföra är att det kan bli långa köer till IT-forensikerna som ska 

bearbeta det konfiskerade materialet innan det kan användas vid utredningarna. Detta upplevs 

dra ut på utredningarna och förhindra effektiviteten i arbetet. 

 

Jag upplever att vårt största problem är ju IT-delen. Vi är ju så beroende av dom, vi tar 

ganska mycket beslag. Alla lagringsmedia tar vi i beslag och sen så allt innehåll som finns där 

ska tömmas, speglas som vi säger. Och det är våra IT-forensiker som gör det, utan dom 

kommer vi ingenstans. Det är därför det kan bli kö och ta upp till 2 år. Så det är där det tar 

stopp. 

 

Bristen av kompetenser vid utredandet av sexuellt digitalt våld mot barn går i linje med 

tidigare forskning som förklarar att det i många fall uppges saknas kvalificerad personal (Das, 

Hine & Bussu, 2018; Vincze, 2016). Tidigare forskning och teori lyfter att kompetens är 

viktigt inom arbetsgruppen, som grund för ett effektivt arbete (Chen, Schroeder, Hauck, 



22 
 

Ridgeway, Atabakhsh, Gupta, Boarman, Rasmussen & Clements, 2002; Das, Hine & Bussu, 

2018; Goodison, Davis, Jackson, 2015; Henry & Powell, 2015; Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 

2014; Luen & Al-Hawamdeh, 2001; Sambamurthy & Subramani, 2005; Vincze, 2016). Detta 

för att kunna ha rätt person på rätt plats för att åstadkomma en god arbetskapacitet (Brå, 

2016; Das, Hine & Bussu, 2018; Garud & Kumaraswamy, 2005; Powell & Henry, 2018). Att 

vara fysiskt placerade med varandra kan ge förutsättningar för att öka det kollektiva lärandet 

(Granberg & Ohlsson, 2016) samt ge mer korrekta förväntningar på gruppens deltagare och 

deras arbete (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). Vilket kan resultera i ökad 

gruppsammanhållning, högre effektivitet och högre nivåer av arbetsmotivation (Granberg & 

Ohlsson, 2016; Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). Förutsättning för ett effektivt utredande 

av IT-relaterade brott är att det finns en tillräcklig grundkompetens bland de som arbetar med 

brotten (Brå, 2016; Chen, Schroeder, Hauck, Ridgeway, Atabakhsh, Gupta, Boarman, 

Rasmussen & Clements, 2002; Das, Hine & Bussu, 2018; Goodison, Davis & Jackson, 2015; 

Henry & Powell, 2015; Luen & Al-Hawamdeh, 2001; Sambamurthy & Subramani, 2005; 

Vincze, 2016). Det är viktigt att kompetensen finns med hela vägen från att en anmälan 

inkommer till att ett ärende lyfts vid rättegång (Brå, 2016). Bristen av kompetenser vid 

utredningsarbetet upplevs av deltagarna vara en resursfråga, men även bero på att tjänsterna 

är svårrekryterade då arbetet kräver en hög kompetens. 

 

Vi har för svårt för att rekrytera folk. […] om du ska ha en produktiv ISÖB-utredare så ska du 

ha någon som har utredningserfarenhet, som begriper hur en utredning fungerar. Har en 

erfarenhet från Polisen, vet hur systemen fungerar, har juridiken och du måste vara 

intresserad av ämnet. Du måste vara intresserad av datorer för att kunna jobba med det här, 

det räcker inte med att du lär dig hur Excel fungerar. 

 

Att tjänsterna upplevs vara svårrekryterade går i linje med tidigare forskning som förklarar att 

det i många fall uppges saknas kvalificerad personal då arbetet kräver en hög kompetens 

(Das, Hine & Bussu, 2018; Vincze, 2016).  

Styrdokument.Deltagarna lyfter flera gånger under intervjutillfällena att de olikheter 

i hur de olika regionerna arbetar med sexuellt digitalt våld mot barn även kan bero på en 

avsaknad av styrdokument, metodstöd och riktlinjer över hur utredningsarbetet ska 

genomföras. Avsaknaden av styrdokument och metodstöd som styr utredningsarbetet 

beskrivs som både fördelaktigt samt begränsande av deltagarna. De fördelar som främst lyfts 

är att de olika arbetsgrupperna idag kan utveckla egna arbetssätt utifrån de förutsättningar och 
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kompetenser som respektive grupp innehar. Att inte ha fasta riktlinjer upplevs även vara 

positivt då arbetet blir mer medarbetardrivet vilket deltagarna upplever stärker kvalitén på det 

utredningsarbete som genomförs utifrån erfarenhet. 

 

En av de grejerna vi har just nu i vår grupp är ett kontinuerligt medarbetardrivet arbetssätt. 

Det innebär att om någon i gruppen kommer på en metod eller något som är skitbra, ‘det här 

hjälpte mig’, så implementerar vi det i hela gruppen. 

 

Forskning har påvisat att ett öppet och dynamiskt arbetssätt där gruppen själv får utforma sina 

arbetsmetoder utifrån egna förutsättningar, resulterar i ett effektivare arbete (Holgersson, 

2018). Även det kollektiva lärandet förespråkar ett öppet arbetssätt, utan strikta riktlinjer och 

styrdokument (Granberg & Ohlsson, 2016). Detta för att gruppen ska ha möjlighet att lära av 

varandra utifrån deras egna erfarenheter och upplevelser i ett dynamiskt lärande över tid. 

Samtidigt som avsaknaden av styrdokument och riktlinjer beskrivs som fördelaktigt, 

uttrycks även negativa synpunkter på detta från deltagarna. Då de olika regionernas 

utredningsarbeten beskrivs skilja sig åt lyfts en önskan om klarare riktlinjer som medför att 

regionerna arbetar på liknande sätt uttrycks av flertalet praktiker. Strävan efter tydlighet i 

arbetet går i linje med gruppdynamiska teorin som menar att om arbetsuppgifterna i en grupp 

är otydliga kan det leda till ineffektivt arbete (Andersson, 2007). Utifrån organisationsteori 

belyses vikten av gemensamma tillvägagångssätt samt metodstöd då de anställda får stöd och 

hjälp med sitt arbete, vilket ökar effektiviseringen i arbetsprocessen (Andersson, 2007; 

Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). Det är viktigt att arbetsgruppen arbetar mot 

gemensamma mål samt tillämpar gemensamma tillvägagångssätt i arbetsgruppen. 

Kunskap. Samtidigt som deltagarna lyfter en avsaknad av styrande riktlinjer och 

metodstöd betonar de att kunskapsbristen är stor inom flera områden. Deltagarna upplever att 

det saknas tillräcklig kunskap i flera av leden inom rättsväsendets kontakt med 

utredningsarbetet gällande sexuellt digitalt våld mot barn. Exempel som framkommit är en 

kunskapsbrist hos utredare, förundersökningsledare, åklagare och domare. Främst är 

brottsrubriceringen olaga integritetsintrång, något som deltagarna återkommande benämner 

som problematisk. Den problematik som beskrivs är en okunskap kring lagrummet och den 

tunga bevisbörda som brottet genererar och kräver. Problem med att bevisa spridningen i 

rätten vad gäller olaga integritetsintrång upplevs därmed vara centralt. Den främsta 

bevisnings-problematik som uppstår kring olaga integritetsintrång upplevs vara att bevisa 

spridningen i rätten. Deltagarna upplever att det i många fall är lättare att tillämpa ett annat 
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lagrum för att lyckas få igenom en fällande dom. Detta medför att brottet ofta faller under en 

annan brottsrubricering. Flera deltagare upplever problem redan tidigt i anmälningsprocessen, 

då anmälningsmottagare har bristande kunskaper inom bland annat bevissäkring, som sedan 

försvårar utredningsarbetet eller medför att ärenden läggs ner. Flera deltagare upplever att 

anmälningarna skickas ut till fel utredare, eller på annat sätt fastnar, vilket bidrar till att det 

kan ta lång tid innan utredaren får ärendet till sig. Detta upplevs som ett hinder vid 

utredningsarbetet då det är viktigt att utredarna snabbt kan inhämta den bevisning som krävs 

för att kunna utreda brottet. 

 

För vi måste ju titta på alla steg, det är allt ifrån första anmälningsmottagaren som måste ha 

kunskap nog till att veta vad det är för brott och se till att man redan där ser till att sparar den 

bevisning som kanske eventuellt kan finnas. Tappar man det steget så har vi förlorat tid redan 

där. 

 

Ett återkommande problem som deltagarna lyfter är att förundersökningsledare inte upplevs 

inneha tillräckliga kunskaper om utredarnas möjligheter att utreda brott. Detta beskrivs som 

ett problem då förundersökningsledarna är de som initialt beslutar om ett brott ska utredas 

eller ej.  

 

[…] någon hade direktavskrivit ärenden som jag visste att, men det här, det här hade jag 

kunnat utreda. För att jag sitter med kunskapen men någon som sitter och kanske är stressad 

och inte har kunskapen om brottskategorin skriver av ett ärende bara för att man tror att det 

inte går att utreda. 

 

Deltagarnas upplevelser är att detta ofta leder till onödiga avskrivningar av brott, då de menar 

att de hade kunnat utreda det brott som förundersökningsledaren uppfattat som omöjligt. 

 

Dels så är det ju att FU ledaren inte prioriterar brottet, att amen, det är bara en dickpic, dels 

tror FU ledare att det inte går att utreda och ta reda på vem som har skickat den. Så att man 

lägger ner på grund av det. 

 

Tidigare kartläggning har påvisat att åklagare och förundersökningsledare har en låg 

kompetens gällande IT-relaterade brott, samtidigt som endast 15% av 

förundersökningsledarna uppger att de har ett gott förtroende för utredarnas kunskaper inom 

området (Brå, 2016). Kartläggningen har identifierat problem med att förundersökningsledare 
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ofta har lågt förtroende för utredares kunskaper och möjligheter att utreda brott, vilket 

deltagarna under intervjuerna menar leder till onödiga avskrivningar av ärenden (Brå, 2016). 

Utifrån organisationsteori går det att utläsa brister i de förväntningar som finns på utredares 

och förundersökningsledares arbetsförmågor och kunskaper (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 

2014). När det finns brister mellan vad som förväntas av en kollega och vad som faktiskt 

åstadkoms, kan det bidra till att det uppstår ett negativt klimat inom gruppen och 

organisationen samt till att det kan utvecklas negativa åsikter mot specifika individer. När 

förväntningarna på vad andra parter inom en arbetsgrupp kan prestera inte överensstämmer 

med verkligheten påverkar det arbetsgruppen negativt i flera aspekter. Bland annat blir 

effektiviteten och arbetsmotivationen lägre. Enligt organisationsteori kan även den sociala 

strukturen inom gruppen påverkas. Tidigare forskning har även påvisat att det kan vara 

komplext att arbeta med IT-relaterad brottslighet, där det krävs rätt förutsättningar för att 

genomföra ett bra arbete (Brå, 2016; Vincze, 2016). Det är därför centralt att ha rätt 

arbetsförutsättningar till samtliga parter involverade i utredningsarbetet. 

Baserat på de genomförda intervjuerna uppgavs det inte finns någon skräddarsydd 

utbildning för att arbeta med sexuellt digitalt våld mot barn, utan att varje person får ansvara 

för sin utbildning. Dock lyfter deltagarna att även om det finns intresse att utbilda sig, så 

finns det inte tillräckligt mycket utbildning att tillgå.”[…]då måste ju dom utredarna få mer 

utbildning […] det är upp till varje intresserad utredare att försöka förkovra sig själv, man har 

inte haft någon samlad strategi egentligen tidigare”. Tidigare kartläggning av 

Polismyndighetens IT-brottsverksamhet lyfter att det är viktigt att det finns tillgänglig och 

relevant utbildning samt att det finns kontinuerlig tillgång till utbildning, för att kunna följa 

med i framtidens utveckling på ett effektivt sätt (Brå, 2016). Forskning visar även att andelen 

utbildade IT-forensiker är låg. Där framkommer bland annat att 12% av IT-undersökare inte 

har någon vidareutbildning inom varken IT-forensik hos Polismyndigheten, eller någon 

likvärdig eftergymnasial utbildning. Forskning lyfter vikten av en fullgod kunskap och 

kompetens för att kunna hantera utredningar, där utbildning kan betraktas som en nyckel till 

kunskap och kompetens (Brå, 2016; Chen, Schroeder, Hauck, Ridgeway, Atabakhsh, Gupta, 

Boarman, Rasmussen & Clements, 2002; Das, Hine & Bussu, 2018; Goodison, Davis, 

Jackson, 2015; Henry & Powell, 2015; Luen & Al-Hawamdeh, 2001; Sambamurthy & 

Subramani, 2005). För att uppnå ett effektivt och bra utredningsarbete krävs utbildningar för 

att kunna uppnå rätt arbetskapacitet hos individer, både inom gruppen samt inom 

organisationen (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). 
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Framgångsfaktorer. En gemensam framgångsfaktor i utredningsarbetet med sexuellt 

digitalt våld mot barn, som flera av deltagarna lyfter är att de arbetar med sina ärenden i 

helhet, från det att anmälan upprättats tills att ärendet avslutas. 

 

[…] så har vi hela uppdraget om man säger så med ISÖB brotten. Från att det kommer in 

någonstans på PKC tillexempel så ska det läggas på våran avdelning och då börjar vi söka 

gärningsman. Sen så har vi ju allt enda fram till lagföringen, utredningsmässigt. Vi har 

barnförhören, ja vi har hela ärendet om man säger så. 

 

Den gruppdynamiska teorin lyfter att det är viktigt att arbetsuppgifterna utförs av gruppen, då 

det är till fördel när samtliga delar av arbetet utförs inom samma grupp (Andersson, 2007). 

Detta för att undvika problematiska överlämningar av ärenden. Att arbeta med ärenden i sin 

helhet ökar kontrollen över ärendet och effektiviteten. Utifrån organisationsteori är det 

fördelaktigt att arbeta med ärenden under hela processen då ett framgångsrikt och effektivt 

arbete behöver en tydlig överensstämmelse i uppfattningen om vem som producerar vad och 

vad som faktiskt produceras (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). Detta försvåras när delar 

av arbeten behandlas av olika parter. 

I intervjuerna lyfter några av deltagarna att de har ett brett helhetstänk i sina 

utredningar, vilket de lyfter som en framgångsfaktor i utredningsarbetet då man även får med 

roten till problemet i utredningen. Några av deltagarna lyfter även att alla ärenden initialt 

likställs med varandra, för att underlätta i prioriteringsfrågan. 

 

[…] vi har en liten devis i våran grupp där vi säger att vi utreder inte ett brott, vi utreder en 

person. Det vill säga att vi tittar på allt den här personen har gjort […]. Därför att dom här 

brotten kommer så väldigt sällan ensamma. Om vi har en ingångsanmälan till exempel att en 

person har delat, eller till och med laddat ner en barnpornografisk bild på internet, så vet vi att 

han har mer material hemma, han har förmodligen kontakt med barn som han fiskar bilder av 

och han delar det med andra. Så därför kan inte vi fokusera på att utreda den här bilden, utan 

vi måste titta på vad har den här personen gjort. Så vi hanterar alla misstänkta likadant 

egentligen. Så det är ingen skillnad i hur vi utreder vissa brott, utan vi tittar på vad personen 

har gjort och sen listar vi, det här har han gjort. 

 

Varierande synsätt inom arbetsgrupper, utifrån de erfarenheter som deltagarna har, är något 

som deltagarna upplever vara en framgångsfaktor tillsammans med erfarenhetsbaserad 

kunskap. Deltagarna beskriver det som värdefullt att se samma ärenden och detaljer från olika 
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perspektiv, men att även kunna lära sig att tillämpa olika perspektiv av varandra, vilket är 

något som stöds av tidigare forskning och teori om det kollektiva lärandet (Granberg & 

Ohlsson, 2016; Holgersson, 2018). Att löpande dela med sig och lära ut av sina egna 

perspektiv som deltagarna lyfter. Detta är något som går i linje med det kollektiva lärandet 

där detta arbetssätt anses främja organisationens effektivitet, framgång och gruppdynamik 

(Granberg & Ohlsson, 2016). Utifrån tidigare forskning påvisas även en markant högre 

effektivitet och mer uppskattad arbetsmiljö, om arbetssättet baseras på individernas 

förutsättningar (Holgersson, 2018). Ett moment i utredningsarbetet som upplevs vara 

välfungerande, är de olika samarbeten som finns kring utredningarna. Deltagarna upplever att 

arbeta nära och ha snabba samarbeten med åklagare, ledning och andra grupperingar inom 

myndigheten bidrar till en ökad produktivitet i utredningsarbetet. Tidigare forskning lyfter att 

goda samarbeten är en viktig faktor för att effektivisera utredningsarbete (Brå, 2016). Även 

organisationsteori poängterar vikten av goda samarbeten vid ett framgångsrikt arbete 

(Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). 

Sammanfattning tema förutsättningar. Sammanfattningsvis upplevs RC3 ha en 

viktig funktion för att främja arbetet med sexuellt digitalt våld mot barn, samtidigt som 

implementeringsprocessen beskrivs se olika ut i de olika regionerna. Att RC3 inte är 

färdigutvecklat överallt och att arbetet bedrivs på olika sätt i olika regioner är något som 

upplevs negativt. Deltagarna lyfter även att tillgången till kompetenser skiljer sig mellan 

regionerna och poängterar vikten av av att ha rätt kompetenser tillgängliga. Även 

förekomsten av olikheter i utredningsarbetet upplevs som ett resultat av avsaknaden av 

styrdokument, riktlinjer och metodstöd. Vilket utredarna har varierande upplevelser kring. En 

kunskapsbrist lyfts även inom flera delar av utredningsarbetet. Kunskapsbristen beskrivs 

bland annat resultera i svårigheter med att arbeta utifrån lagrummet för olaga 

integritetsintrång samt anmälningsmottagningen. En kunskapsbrist om utredarnas förmågor 

att utreda brott hos förundersökningsledarna upplevs av deltagarna resultera i avskrivningar. 

Kunskapsbristen upplevs vara ett resultat av avsaknaden av utbildningar. Deltagarna upplever 

även ärendehantering i helhet, varierande synsätt inom arbetsgrupperna samt deras 

möjligheter till snabba samarbeten som underlättande framgångsfaktorer i utredningsarbetet. 

Bevisinhämtning 
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Under intervjuerna kunde olika tillvägagångssätt i bevisinhämtningen identifieras som 

välfungerande och begränsande. Inom temat bevisinhämtning har tekniska verktyg samt 

informationsinhämtning identifierats som subteman. 

Tekniska verktyg. Vad gäller bevisinhämtning beskriver deltagarna blandade 

upplevelser och beskrivningar kring deras metoder och verktyg vid bevisinhämtning. 

Deltagarna beskriver att de tekniska verktyg som används upplevs underlätta 

utredningsarbetet. Detta då de tekniska verktygen bland annat upplevs minska den manuella 

arbetsbördan i sökandet efter bevismaterial i beslag. Utifrån intervjuerna framgår det att 

deltagarna i viss mån upplever att de har rätt verktyg för att utföra sina arbetsuppgifter på ett 

smidigt sätt. Praktiker belyser dock bristande kunskap i hur de verktyg som finns att tillgå, 

ska användas. 

 

Så väldigt bra verktyg överlag skulle jag säga. Däremot så brister utbildningen i de här 

verktygen, från Polismyndigheten har man bara mer eller mindre köpt in en massa verktyg 

och sagt de här är bra, kör dom. Men det är ingen som har tänkt på att vi ska få en utbildning i 

hur man ska använda dem också. 

 

Att som praktiker ha tillgång till verktyg och system och även ha kunskap om hur dessa ska 

användas, är utifrån tidigare forskning av stor vikt för en ökad arbetskapacitet och ett 

effektivare arbete (Brå, 2016; Das, Hine & Bussu, 2018; Vincze, 2016). 

Informationsinhämtning. Deltagarna beskriver även olika tillvägagångssätt för 

informationsinhämtning som upplevs särskilt framgångsrika och unika inom den egna 

regionen, vilket innefattar rutiner kring tillslag och husrannsakan, i kombination med 

hämtning av misstänkt till förhör. 

 

Man kan absolut inte kalla att nån som har skickat bilder där den gjort ett sånt här brott till 

förhör. Det går inte, då kan du lika gärna lägga ner utredningen. Så att vårt arbete med att 

alltid jobba ut en husrannsakan är det vinnande […]. 

 

Deltagarna lyfter även positiva upplevelser och erfarenheter kring den förhörsmetodik som 

används i utredningsarbetet. Där belyses främst barnförhör och kompetenta barnförhörsledare 

som fungerande och framgångsrika moment i utredningsarbetet. De lyfter bland annat att den 

förhörsmetodik som används vid barnförhör, används på samtliga förhör, både mot vittnen, 
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målsägande och misstänkta. Det vill säga en öppen förhörsmodell utan att ställa detaljfrågor, 

vilket deltagarna upplever som framgångsrikt för att få fram underlag till utredningsarbetet. 

“Jag tycker våra förhör fungerar bra. Jag skulle säga att våra förhör ligger i toppklass inom 

polisen, just för att vi applicerar den här barnförhör-modellen på alla våra förhör “. 

Utifrån forskning påvisas det att fasta metoder och tillvägagångssätt i arbetet som arbetats 

fram i arbetsgruppen ligger till grund för ett effektivt arbete (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 

2014). 

Vid teknisk informationsinhämtning beskrivs externa aktörer såsom telekombolag av 

deltagarna som centrala i utredningsarbetet och upplevelserna kring dessa varierar. 

Samarbeten med de olika bolagen upplevs skilja sig åt utifrån utredarnas erfarenheter, då 

vissa bolag lagrar information längre än andra. Längre lagring av information hos bolagen 

underlättar bevisinhämtningen i utredningen och vice versa. “Och vissa andra operatörer har 

mellan 10 och 20 dagar […]. Men de andra, vi tappar väldigt mycket där på grund av att vi 

inte kan identifiera den misstänkte. Det är väl det största tekniska bekymret.”. Tidigare 

forskning har även identifierat bevisinhämtning från externa aktörer som ett av de främsta 

hindren i utredningsarbetet med IT-relaterad brottslighet likt sexuellt digitalt våld (Vincze, 

2016; Powell & Henry, 2018). 

Deltagarna lyfter svårigheter till att få tillgång till bevisning från olika medier, där 

Snapchat återkommande. De beskriver att en rättshjälpsbegäran krävs för att inhämta data 

från internationella mediebolag. Rättshjälpsbegäran upplevs förlänga utredningsarbetet vid 

bevisinhämtning. Som hjälp vid extern kontakt med mediaföretag lyfts NOA som en 

uppskattad resurs vid bevisinhämtning, då det avlastar utredarna från att sköta kontakten med 

olika externa aktörer. “[…] nu vänder vi oss med det vi vill ha reda på upp till NOA som i sin 

tur skickar till Facebook/Instagram/Google/Pintrest etc. Och då får vi tillbaka från dem.”. 

Tydliga rutiner för hur kontakten med externa aktörer ska ske är något som stöds av tidigare 

forskning samt teori (Brå, 2016; Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). Att ”rätt person för 

arbetet” utför uppgiften, vilket i detta fall är NOA, stärker chansen till goda samarbeten med 

externa aktörer, vilket även är av vikt för ett effektivt arbete och en fortskridande 

arbetsprocess. 

Sammanfattning tema bevisinhämtning- Sammanfattningsvis upplever deltagarna 

att tillgången till deras tekniska verktyg underlättar utredningsarbetet men att det finns 

kunskapsbrist i hur dessa verktyg ska användas. Några av deltagarna upplever att deras 

förfarande med initiala husrannsakan och förhörsmetodik är lämpliga metoder för en god 
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informationsinhämtning. Samtidigt har deltagarna blandade upplevelser kring samarbeten 

med telekombolag, men beskriver att NOA sköter den externa kontakten med telekombolag 

och andra medieföretag vilket upplevs som underlättande. 

Påverkan  

Under intervjuerna lyftes påverkan av utredningsarbetet som ett hinder i arbetet och delade 

upplevelser kring det stöd och hjälp som erbjudits framgick. Inom temat påverkan som 

skapades kunde subtemanen arbetsmiljö, skyddsfaktorer och handledning identifieras.  

Arbetsmiljö. Majoriteten av deltagarna upplever en negativ påverkan av den 

exponering som deras utredningsarbete medför “Påverkar väl det gör det väl, det tänker jag. 

Eh, speciellt när man är ny. Det är klart. Ehm, man har ju vissa bilder och filmer som man 

kommer bära med sig hela livet […]”. Arbetsbelastningen lyfts av samtliga deltagare som 

någon som starkt medierar den negativa påverkan i det arbetet som utförs.”[…] hög 

arbetsbelastning, gamla utredningar som aldrig blir klara, alla ärenden innehåller ju barn som 

vi måste prioritera. Så det är ju mycket stress.” Utifrån den höga arbetsbelastningen påtalas 

stressen som en negativ påverkan för praktikerna i arbetet. “Alltså så att vi har en hög 

arbetsbelastning och att vårt jobb liksom aldrig tar slut” samt 

 

Det är en extremt liten resurs som jobbar med det här. Då blir det ju rent tekniskt att färre 

individer får fler arbetsuppgifter. Det tycker ju folk blir mer stressigt och jobbigt och det 

tycker ju jag själv också sammantaget […]. 

 

En tidigare rapport har påvisat att hög arbetsbelastning kan resultera i stress 

(Arbetsmiljöverket, 2017). Att arbeta som praktiker inom sexuellt digitalt våld mot barn ökar 

exponeringen för sexuellt material, vilket i många fall kan leda till en negativ påverkan för 

individen (Bourke & Craun, 2014; Burruss, Holt & Wall-Parker, 2018; Hurell, Draycott & 

Andrews, 2018; Mrevlje, 2017; Seigfried-Spellar, 2018), vilket även deltagarna i denna 

studie upplever. 

Skyddsfaktorer. God sammanhållning inom arbetsgruppen samt ett öppet klimat 

upplevs som skyddande faktorer mot negativ påverkan hos deltagarna. De flesta deltagarna 

upplever en bra sammanhållning inom arbetsgruppen med ett stöttande klimat som präglas av 

hjälpsamhet. Arbetsgrupperna upplevs stöttande då deltagarna lyfter att man kan vara öppen 

med sina känslor och att man har högt i tak “För det är ett extremt sjukt arbete vi har och så 

måste man kunna skoja om det också ibland, så att det liksom inte blir så jäkla allvarligt […]” 
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samt “Så vi har ett ganska öppet klimat runt i kring. Det måste man ha och när det är jobbigt 

måste man också kunna skoja om det jobbiga, så är det ju, så man liksom luftar lite på det 

sjuka”. Engagemang och en inre drivkraft är ytterligare något som deltagarna upplever är 

viktiga förutsättningar för att klara den höga arbetsbelastningen samt den negativa stressen i 

arbetet. “[…] och har man inte det här drivet där man känner att jag gör skillnad för de här 

barnen, då funkar det inte. För du ser så mycket skit så du måste ha något ljust att lyfta upp 

det med […]”. Deltagarna lyfter strategier de har för att minska deras påverkan, exempelvis 

att de inte längre granskar material i längre perioder eller på eftermiddagar. 

 

Så vi har ju safeguards, vi sitter inte längre och granskar en heldag till exempel. Om vi tittar 

på material så gör vi inte det en hel dag, vi gör det inte på eftermiddagen när vi ska gå hem. 

[...] Gör något för att rensa huvudet, annars så tar du med det hem och det hänger med dig. Så 

vi har kommit ganska långt i hur vi ska ta hand om oss själva. 

 

Utifrån den gruppdynamiska teorin är det viktigt att se till att både individer och gruppen i 

helhet håller sig inom ramen för sina respektive känslotoleranströsklar, alltså att deltagarna 

inte påverkas mer negativt än vad de klarar av, för att undvika negativ påverkan och 

upprätthålla ett bra arbetsklimat (Andersson, 2007). Det starka engagemanget som deltagarna 

lyfter till deras arbetet går i linje med tidigare studier som visat att ett inre engagemang 

fungerar skyddande mot negativ påverkan (Li, Early, Mahrer, Klaristenfeld & Gold, 2014). 

Handledning. Det öppna klimatet upplevs till viss del stärkas genom kontinuerliga 

grupphandledningar. Deltagarna berättar att de har obligatoriska grupphandledningar ungefär 

två gånger i månaden till varannan månad för att minska effekterna av den negativa påverkan 

och att de även har möjlighet att begära individuell handledning vid behov. Dock uttrycker 

några av deltagarna en önskan om att även den individuella handledningen ska vara 

obligatorisk, då de upplever att steget gällande att själv begära individuell handledning kan 

vara svårt. Deltagarna upplever frekvensen av handledning som tillräcklig och 

tillfredsställande. Att ha obligatoriska handledningstillfällen även om deltagarna inte 

upplever det som nödvändigt, stöds av forskning som påvisat att strategier för att reducera 

negativ påverkan i arbetet verkar effektivare om det implementeras innan den negativa 

påverkan uppstått (Way, VanDeusen, Martin, Applegate & Jandle, 2004). Samma studie 

påvisade även att socialt stöd var en av de mest effektiva skyddande faktorerna mot negativ 

påverkan. Det är även viktigt med en god gruppsammanhållning för att bidra till och 

upprätthålla en god känslotoleranströskel inom gruppen (Andersson, 2007). En bra 
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gruppsammanhållning och ett öppet samtals- och arbetsklimat kan därför ha stor betydelse för 

effektiviteten och gruppens välmående (Andersson, 2007; Li, Early, Mahrer, Klaristenfeld & 

Gold, 2014; Way, VanDeusen, Martin, Applegate & Jandle, 2004). 

Sammanfattning tema påverkan. Sammanfattningsvis upplever deltagarna en 

negativ påverkan utifrån exponeringen i deras arbete som därmed är en central del i deras 

arbetsmiljö. De upplever även negativ påverkan på grund av stress från deras höga 

arbetsbelastning. En god gruppsammanhållning framhävs, vilket även upplevs som ett skydd 

mot den negativa påverkan. De upplever att de inom arbetsgruppen har ett öppet klimat som 

präglas av hjälpsamhet och öppna samtal. Deltagarna beskriver att det stöd och hjälp de har 

tillgång till i form utav grupphandledningar är tillräckligt vad gäller frekvens och kontinuitet. 

Dock belyses en avsaknad av obligatoriska individuella handledningar. 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka praktikers upplevelser och erfarenheter av 

utredningsarbetet vad gäller sexuellt digitalt våld mot barn (under 18 år), för att eventuellt 

kunna identifiera möjliga utvecklingsområden inom utredningsarbetet. Således blev 

praktikers upplevelser och erfarenheter av utredningsarbetet samt om och i så fall hur de 

påverkas av att arbeta med sexuellt digitalt våld centralt. Resultatet påvisar att deltagarna 

lyfter flera positiva aspekter av sitt arbete såsom bra ledarskap, utformningen av 

arbetsgrupper samt snabba samarbeten som välfungerande moment. Flera 

utvecklingsområden framkom även där man bland annat efterfrågar klarare riktlinjer, mer 

metodstöd samt mer kunskap och utbildning inom området. Exponeringen i deltagarnas 

arbete med sexuellt digitalt våld mot barn, tillsammans med den stress deltagarna upplever 

utifrån deras arbetsbelastning, bidrar till en negativ påverkan. Dock belyses att stöd och hjälp 

finns att tillgå som motverkar den negativa påverkan. Sammantaget så finns mycket att både 

stärka och utveckla för att skapa optimala organisatoriska förutsättningar för ett bra och 

effektivt utredningsarbete. 

Resultatdiskussion & praktiska implikationer 

Studiens resultat påvisar att olika regioner har kommit olika långt i implementeringen av 

arbetsgrupper som arbetar med sexuellt digitalt våld mot barn. Implementeringsprocesser 

inom Polismyndigheten upplevs gå långsamt, vilket enligt forskning påvisats vara en 

konsekvens av att rätt kompetenser vid implementering inte finns att tillgå (Durlak & Dupre, 
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2008). Kunskap om implementering beskrivs enligt forskning vara avgörande vid ett effektivt 

förändringsarbete inom en organisation (Fixsen, Blase, Timbers & Wolf, 2001). Finns 

kunskapen om implementering och dess genomförande inom organisationen visar forskning 

att 80% av förändringar i organisationen kommer att genomföras inom cirka tre år. Saknas 

implementeringskunskap, vilket utredarna påtalar, kommer förändringsarbetet att ta betydligt 

längre tid. Utifrån intervjuerna med deltagarna lyfts en bristande kunskap kring 

implementering, vilket även märks då implementerandet framskrider långsamt. Ökad 

kunskap kring implementering bör inhämtas för att utredningsarbetet ska kunna effektiviseras 

och utvecklingen ska ske i snabbare takt (Durlak & Dupre, 2008). 

Då implementeringsprocesser inom Polismyndigheten upplevs gå långsamt resulterar 

detta även i att framtagandet samt tillgången av styrdokument, arbetsbeskrivningar och 

metodstöd tar tid. Avsaknaden samt bristen av styrdokument, arbetsbeskrivningar samt 

metodstöd kan förklara varför de olika regionerna inte arbetar på samma sätt vid utredandet 

av sexuellt digitalt våld mot barn. Deltagarna beskriver att de idag därmed arbetar utifrån 

egna arbetsmetoder och har utvecklat ett medarbetardrivet arbetssätt. Detta upplevs positivt 

utifrån deltagarna samtidigt som tidigare forskning även styrker att detta kan generera ett 

effektivare arbete (Granberg & Ohlsson, 2016; Holgersson, 2018). Sett till den faktiska låga 

uppklarningsprocenten (Brå, 2019a) samt till den forskning som påvisar att styrdokument, 

arbetsbeskrivningar och metodstöd är att föredra (Andersson, 2007; Lindkvist, Bakka & 

Fivelsdal, 2014), kan detta istället anses vara en effektivare grund att utgå ifrån. Då 

utredningsarbetet i dagsläget utgår ifrån ett medarbetardrivet arbete och 

uppklarningsprocenten fortfarande är låg bör ett förändrat arbetssätt testas. Med stöd i 

forskning skulle detta kunna vara att implementera samt utveckla forskningsbaserade 

styrdokument, arbetsbeskrivningar och metodstöd som kompletterar det medarbetardrivna 

arbetet. 

Den bristande arbetsbeskrivningen som utredarna beskriver upplevs även leda till 

avskrivningar av anmälningar. Studiens resultat påvisar att förundersökningsledare upplevs 

vara en bidragande orsak till den låga uppklarningsprocenten vid sexuellt digitalt våld mot 

barn. Detta då många avskrivningar sker genom att förundersökningsledarna upplevs sakna 

kunskap om utredarnas faktiska möjligheter till att utreda brott. Kunskapsbristen är något 

som bör åtgärdas, för att öka uppklaringsprocenten och eventuellt kunna resultera i 

upprättelse för de barn som utsätts för sexuellt digitalt våld. 

Vad gäller kunskapsbrist upplevs även detta ligga till hinder för ett effektivt 

utredningsarbete. Resultaten påvisar en upplevd kunskapsbrist inom flera områden samt brist 
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på utbildning som bidragande till den låga uppklarningsprocenten. Detta kan eventuellt vara 

ett resultat av bristande förutsättningar och det går i intervjuerna att utläsa att deltagarna 

själva har svårt att beskriva och förklara arbetsgruppen och det arbete som bedrivs. Det är 

centralt att vid utförande av arbetsuppgifter ha tillräckliga kunskaper för att kunna utföra dem 

korrekt, för att uppnå goda och önskade resultat (Andersson, 2007; Chen, Schroeder, Hauck, 

Ridgeway, Atabakhsh, Gupta, Boarman, Rasmussen & Clements, 2002; Das, Hine & Bussu, 

2018; Henry & Powell, 2015; Goodison, Davis & Jackson, 2015; Lindkvist, Bakka & 

Fivelsdal, 2014; Luen & Al-Hawamdeh, 2001; Sambamurthy & Subramani, 2005). För att 

öka effektiviseringen i utredningsarbete har tidigare kartläggning undertryckt vikten av att 

utredare, förundersökningsledare, IT-forensiker och åklagare får en ökad kompetens och 

förståelse för IT-brott. Således krävs satsningar på utbildning inom Polismyndigheten för att 

öka kunskapen för praktiker som arbetar med sexuellt digitalt våld, vilket även föreslagits i 

tidigare kartläggning om IT-inslag i brottslighet (Brå, 2016). Problematiken med låg 

uppklarningsprocent kan därmed anses grunda sig i dåliga förutsättningar för att kunna utföra 

ett bra utredningsarbete och inte bero på ett dåligt utredningsarbete. 

Utifrån studiens resultat lyfts flertalet positiva aspekter som välfungerande i 

utredningsarbetet. Främst lyfts ledarskapet som välfungerande då ledarnas ledarskapsförmåga 

lyfts som framstående samtidigt som deltagarna upplever cheferna som stöttande och 

engagerade. Dessa faktorer påvisas utifrån organisationsteori vara viktiga förutsättningar för 

ett effektivt arbete och är därför något som man bör värna om (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 

2014). Det bör därmed vara centralt som ledare att öka samt bibehålla fokuset på stöttning 

samt uppmuntran för att öka engagemanget hos medarbetarna, för att på sikt kunna öka 

arbetseffektiviteten och arbetsmotivationen. 

Ytterligare en framgångsfaktor för utredningsarbetet som lyfts i studiens resultat är 

placeringen samt utformningen av arbetsgrupperna. Flera deltagare lyfter att vissa av 

arbetsgrupperna innehar kompetens såsom IT-forensiker, barnförhörsledare samt granskare 

och beskriver dem som viktiga förutsättningar för att utredningsarbetet ska genomföras 

effektivt. I dessa fall beskrivs närheten till kompetenserna samt den fysiska placeringen av de 

praktiker som arbetar med utredningarna som underlättande vid arbetet. Att samla 

kompetenser i nära anslutning till varandra upplevs vara till fördel i utredningsarbetet då det 

möjliggör snabba samarbeten och är därmed eftersträvansvärt. Deltagarna upplever att arbeta 

nära och ha snabba samarbeten med åklagare, ledning och andra grupperingar inom 

myndigheten bidrar till en ökad produktivitet samt avlastning i utredningsarbetet. Således bör 

det eftersträvas att i största möjliga mån ha en närhet i arbetsgruppernas fysiska placering då 
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det underlättar utredningsarbetet. Utredare, IT-forensiker, granskare, barnförhörsledare, 

åklagare, ledning och förundersökningsledare etcetera bör därmed sitta i nära anslutning så 

att inte arbetsprocessen hämmas av distans mellan kompetenser samt att närhet till varandra 

även ökar möjligheten till snabba samarbeten (Granberg & Ohlsson, 2016; Lindkvist, Bakka 

& Fivelsdal, 2014). Detta ligger i linje med tidigare kartläggning av Polismyndighetens 

arbete kring IT- relaterad brottslighet som påvisar att goda samarbeten är en viktig faktor för 

att effektivisera utredningsarbete (Brå, 2016). Även organisationsteori poängterar vikten av 

goda samarbeten vid ett framgångsrikt arbete vilket en närhetsprincip resulterar i (Lindkvist, 

Bakka & Fivelsdal, 2014) 

Att NOA sköter den externa kontakten vid exempelvis bevisinhämtning från 

internationella mediaföretag upplevs även underlättande då det avlastar utredningsarbetet. 

Detta stärks även genom tidigare studier som påvisar att om arbetsuppgifterna är fördelade 

till “rätt person för arbetet” fortskrider arbetsprocessen vilket leder till ett effektivare arbete 

(Brå, 2016; Garud & Kumaraswamy, 2005; Powell & Henry, 2018). Denna utgångspunkt i 

fördelningen av arbetsuppgifter bör därmed eftersträvas för att underlätta arbetsbördan vilket 

bland annat påtalas ligga till grund för den negativ påverkan som praktiker upplever. Att se 

över och förtydliga fördelning bör därmed göras för ett effektivare arbete. 

Utifrån studiens resultat framgår det att deltagarna upplever att den exponering som 

utredningsarbetet medför samt den stress som blir till följd av den höga arbetsbelastningen, 

bidrar till en negativ påverkan. Detta går i linje med tidigare forskning som visar att en 

exponering för sexuellt material kan medföra en negativ påverkan för den som exponeras 

(Bourke & Craun, 2014; Burruss, Holt & Wall-Parker, 2018; Edelman, 2010; Hurell, 

Draycott & Andrews, 2018; Mrevlje, 2017; Seigfried-Spellar, 2018). Stöd till de personer 

som upplever sig påverkas negativt blir därmed av stor vikt, då det annars kan påverka 

utredningsarbetet (Andersson, 2007; Li, Early, Mahrer, Klaristenfeld & Gold, 2014; Way, 

VanDeusen, Martin, Applegate & Jandle, 2004). Resultatet av studien visar på att deltagarna 

upplever att det finns stöd samt hjälp att tillgå som motverkar den negativa påverkan är 

tillräcklig. Där lyfts främst de obligatoriska handledningarna samt det stöttande 

arbetsklimatet som stärkande faktorer. Deltagarna lyfter även humor som en strategi att 

hantera den tuffa arbetsmiljön. Att använda humor som en coping strategi går i linje med 

konceptet emotional labour som menar på att användandet av humor för att minska påverkan 

av negativa känslor som kan uppstå vid påfrestande situationer är vanligt förekommande 

(Diefendorff & Gosserand, 2003). Det är även möjligt när praktiker blir negativt påverkade 

att dessa distansierar sig (Andersson, 2007). Detta innebär att praktikerna vid obehag skapar 
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en mental distans till situationen och deras egna känslor genom exempelvis humor 

(Diefendorff & Gosserand, 2003). Att bibehålla ett bra klimat inom arbetsgruppen är därför 

av stor vikt, då arbetsklimatet påverkar både effektiviteten, arbetsmotivationen samt den 

psykosociala hälsan (Andersson, 2007; Bourke & Craun, 2014; Davidson & Moss, 2008; 

Ennis & Horne, 2003; Li, Early, Mahrer, Klaristenfeld & Gold, 2014; Lindkvist, Bakka & 

Fivelsdal, 2014). Då forskning påvisar att initiala åtgärder är mer effektiva i reduceringen av 

negativ påverkan, bör upprätthållandet av stöd och gott klimat inom arbetsgruppen prioriteras 

och implementeras initialt redan innan behovet har påvisats (Way, VanDeusen, Martin, 

Applegate & Jandle, 2004). För att upprätthålla ett bra arbetsklimat har deltagarna identifierat 

ett stöttande arbetsklimat och en kontinuerlig grupphandledning som påverkande faktorer 

som därav bör eftersträvas att upprätthålla, då det även minskar den negativa påverkan hos 

praktiker. Att även ledare uppmuntrar och stöttar det positiva klimatet med humor ständigt 

närvarande inom arbetsgruppen är även av vikt (Andersson, 2007; Bourke & Craun, 2014; 

Davidson & Moss, 2008; Ennis & Horne, 2003; Li, Early, Mahrer, Klaristenfeld & Gold, 

2014; Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). Om man inte lyckas upprätthålla ett bra 

arbetsklimat eller minska den negativa påverkan hos praktiker ökar risken för ett ineffektivt 

arbete och en sänkt arbetsmotivation. 

Metoddiskussion 

Vad gäller svagheter med studien är dess avgränsningarna med brottsrubriceringarna olaga 

integritetsintrång samt sexuellt ofredande aktuellt. Detta då brottsrubriceringarna täcker in 

fler brott utöver de som ingår i avgränsningen för sexuellt digitalt våld. I intervjuerna har det 

även framkommit att mörkertalet är stort och att rättsväsendet ofta tillämpar annan 

lagstiftning för brottsgärningarna, vilket skulle kunna resultera i att statistiken är missvisande 

för hur anmälningsprocenten samt frekvensen faktiskt ser ut för sexuellt digitalt våld. Dock 

lyfter även Brå (2016) att Polismyndigheten är i behov av effektivisering för att öka den låga 

uppklaringen vid sexuellt digitalt våld. Ytterligare en svaghet med studien är det faktum att 

deltagarna inte representerar samtliga polisregioner. Om samtliga regioner var representerade 

hade en mer rättvis och representativ kartläggning av praktikernas erfarenheter och 

upplevelser eventuellt kunnat presenterats (Silverman, 2015; Yin, 2013). Dock ger studiens 

deltagare en övergripande bild över hur det aktuella läget ser ut vilket går i linje med studiens 

syfte. En annan svaghet med studien är att tre intervjuare deltog vid intervjuerna. Detta skulle 

kunna ge en intervjuareffekt på deltagaren svar, vilket kan resultera i att deltagaren svarar 
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utifrån vad den upplever som önskvärt för studien (Yin, 2013). Att deltagarna blev 

rekryterade till studien via deras gruppchefer kan även ha påverkat deltagarna att svarat 

utifrån social önskvärdhet. Det bör även beaktas att gruppcheferna haft möjligheten att 

medvetet eller omedvetet välja ut för dem, lämpliga och önskvärda representanter till studien, 

vilket kan ha påverkat studiens resultat. Studien har även av etiska skäl inte berört 

deltagarnas negativa påverkan av arbetet mer än på ytan, detta kan dock resultera i många 

otydligheter och en avsaknad av en djupare förståelse. Exempelvis så tas ingen hänsyn till hur 

länge deltagarna har arbetet med sexuellt digitalt våld mot barn utifrån hur de upplever sig 

påverkade, vilket enligt forskning skulle kunna ha betydelse (Bourke & Craun, 2014; 

Burruss, Holt & Wall-Parker, 2018; Edelman, 2010; Hurell, Draycott & Andrews, 2018; 

Mrevlje, 2017; Seigfried-Spellar, 2018). 

Vad gäller studiens styrkor kan det faktum att studien behandlar ett outforskat 

område, där studien även anammar ett nytt angreppssätt med utgångspunkt i praktikers 

perspektiv lyftas. På så sätt bidrar studien med ny information till forskningsfältet. Då studien 

genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer och ett kvalitativt förhållningssätt, 

ökade möjligheterna att identifiera deltagarnas erfarenheter och upplevelser, således ökade 

även chansen att identifiera möjliga utvecklingsmöjligheter (Silverman; 2015; Yin, 2013). Att 

forskningsprocessen är noggrant beskriven från början till slut stärker även studiens 

transparens samt möjliggör replikering av studien, vilket stärker studiens trovärdighet 

(Silverman, 2015). Detta ger även möjlighet att identifiera eventuella brister med studien och 

åtgärda dem vid eventuell replikering. Att tre intervjuare deltog vid intervjuerna, kan som 

nämnt betraktas som en svaghet men även som en styrka (Yin, 2013). Detta då det gav 

möjlighet för samtliga intervjuare att ställa kompletterande följdfrågor i de fall 

intervjuledaren missade något samt säkerställa att samtliga områden i intervjuguiden berördes 

under varje intervju. Studiens giltighet stärktes genom respondentvalidering då deltagarna 

tillfrågades efter varje genomförd intervju om de ville läsa igenom och godkänna 

transkriberingarna för att minimera riskerna för missförstånd (Yin, 2013). Studiens giltighet 

stärktes även genom att intervjuguiden konstruerades utifrån en tidigare använd intervjuguide 

från forskning inom sexuellt digitalt våld (Powell & Henry, 2018; Silverman, 2015). Efter 

varje genomförd intervju transkriberades materialet, där innehållet stämdes av mot studiens 

syfte och frågeställningar, för att säkerställa att samtliga delar var berörda samt kontrollera 

för om något ytterligare område var aktuellt att beröra i framtida intervjuer. 

För att upprätthålla en god forskningsed och säkerställa att ingen av deltagarna skulle 

komma till skada (Vetenskapsrådet, 2017), avgränsades studien till två specifika 
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brottsgärnignar, att skicka oönskade nakenbilder till någon samt att otillåtet sprida 

nakenbilder på någon annan (Etikprövningsmyndigheten, u.å.; Silverman, 2015). Dessa 

betraktas inte som lika grova brott, som exempelvis sexuell exploatering av barn och andra 

groomingbrott. 

 

Framtida forskning 

Studiens resultat kan tänkas ligga till grund och stöd för effektiviseringsmöjligheter vad 

gäller utredandet av sexuellt digitalt våld mot barn inom Polismyndigheten. Detta med syftet 

att öka antalet uppklarade anmälningar som inkommer inom denna typ av brottslighet mot 

barn. Det kan vara av intresse att genomföra en mer omfattande datainsamling där fler 

praktiker har möjlighet att yttra sig, för att eventuellt kunna möjliggöra regionala jämförelser 

där ytterligare framgångsfaktorer och hinder skulle kunna identifieras. Det kan antas att 

identifieringen av framgångsrika arbetssätt och mindre fördelaktiga utredningsarbeten, kan 

ligga till grund för ett förbättrat och effektivare arbete, med förutsättningar som även främjar 

praktikers psykosociala hälsa och arbetsmiljö. Det är även av intresse att genom både 

kvalitativa och kvantitativa kartläggningar utvärdera de utvecklingsmöjligheter denna studie 

identifierat, för att eventuellt kunna påvisa och stärka resultatets effekter. I dessa fall bör 

framtida forskning ta studiens svagheter i beaktning. Utifrån detta finns förhoppningen om att 

fler utsatta barn kan få upprättelse samtidigt som gärningspersonerna grips och döms, för att 

minska risken att fler barn utsätts.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Avsnitt 1. Inledande frågor 

  

1.  Inledningsvis, kan du berätta lite om din bakgrund, 

-    Vad har du för utbildning i grunden? 

-    Vad har du arbetat med tidigare? 

-    Hur kommer det sig att du arbetar med det här nu? 

  

2. Hur länge har du arbetat med sexuellt digitalt våld riktat mot barn? 

-    På detta arbete 

-    Inom detta område 

  

Avsnitt 2. Utredningsarbetet 

  

3. Kan du berätta lite om ditt arbete inom just sexuellt digitalt våld? 

-    Vad innebär att jobba med detta? 

-    Kan du berätta lite snabbt om arbetet med sexuellt digitalt våld mot barn här i 

region ______ och vad det innebär 

  

4. Kan du berätta lite om ditt arbete inom arbetsgruppen vad gäller just digitalt sexuellt 

våld? 

-    Vilka brott arbetar du med? 

-    Hur ser en vanlig dag ut? 

-    Finns det någon specifik intern-kurs för att arbeta med sexuellt digitalt våld mot 

barn? 

  

5. Hur upplever du förekomsten av sexuellt digitalt våld ser ut i dagens läge? 

-    Brott där någon otillåtet sprider nakenbilder på någon annan 

-    Brott där någon skickar oönskade nakenbilder till någon? 

-    Ser du någon skillnad i förekomst mellan brotten? (ex. hur ofta får du 

dickpics kontra andra brott på ditt bord) 

-    Ser du någon skillnad med tanke på den digitala utvecklingen? Sker det 

oftare nu än då? Har brottstyperna bytts ut? 

  

Avsnitt 3. Erfarenheter och upplevelser av utredningsarbetet gällande att 

ta emot oönskade nakenbilder 

  

6. Hur ser utredningsarbetet ut vad gäller fall där någon skickat oönskade nakenbilder 

till någon annan? (Från att du får in ett ärende till att du är klar med det?) 

-    Har ni några Verktyg/modeller till hjälp? 

-    Riktlinjer? Processer? Tillvägagångssätt? 

-    Hur upplever du... (verktyg/modell) fungerar 



 

-    Vad tycker du om…...(verktyg/modell) 

-    Dina erfarenheter kring.... (verktyg/modell).....fungerar 

  

7. Upplever du att det finns några hinder med utredningsarbetet gällande fall där någon 

skickat oönskade nakenbilder till någon annan? 

Underlag & stöd om tystnad uppstår 

-    Upplever du att några sociala medier utmärker sig? 

-    Hur ser den externa samverkan ut? 

-       Varför tror du att det är så? 

-       Tror du att de som utför brotten använder dessa svåra plattformar 

medvetet? 

-    Lagar 

-    Hur upplever du att lagen ger rätt förutsättningar för att kunna utreda 

dessa brott? Varför/Varför inte? 

-       Upplever du att lagstiftningen utgör någon form av hinder i 

utredningen? Varför/Varför inte? 

-    Upplever du att rådande lagstiftning täcker in de handlingar du arbetar 

med? 

-    Hur ser prioriteringarna för brotten ut inom arbetsgruppen? 

-    Vilka brott prioriteras inom gruppen? Kan prioriteringar av brott påverka 

hur utredningarna av dessa brott ser ut? Kan annat prioriteras före så att 

dessa hamnar i en skrothög och inte ges lika mycket utrymme och 

resurser? 

-    Hur ser prioriteringen ut av dessa två brott? 

-    Vad är det som är styrande i prioriteringen? 

-       Utifrån brottstyp, målsägande, förövare? 

-    Kompetensbrist 

  

8.Vilka faser tycker du fungerar bra i utredningsarbetet gällande fall där någon skickat 

oönskade nakenbilder till någon annan 

(Se ovan för exempel om tystnad uppstår) 

-    Varför tror du att dessa fungerar bra? 

-    Varför gör man inte så på andra faser? 

  

9.Vad upplever du är orsakerna till den låga uppklarningen och lagföringen inom fall 

där någon skickat oönskade nakenbilder till någon annan? 

Under år 2018 anmäldes i sverige totalt 9 812 fall av sexuellt ofredande. Av dessa ledde 1 

769 till åtal vilket påvisar en lagföringsprocent på 21% av samtliga utredda fall. 

Under 2018 anmäldes totalt 1 210 fall av olaga integritetsintrång Av dessa ledde 15 

till åtal vilket resulterar i en lagföringsprocent på 3% av de utredda brotten 



 

10. Baserat på din erfarenhet inom detta område, vad tycker du främst behöver 

utvecklas för att underlätta utredningsläget inom fall där någon skickat oönskade 

nakenbilder till någon annan. 

  

Avsnitt 4. Erfarenheter och upplevelser av utredningsarbetet om otillåten 

spridning av nakenbilder 

  

11. Hur ser utredningsarbetet ut vad gäller fall där någon otillåten sprider nakenbilder 

på någon annan? (Från att du får in ett ärende till att du är klar med det?) 

-    Har ni några Verktyg/modeller till hjälp? 

-    Riktlinjer? Processer? Tillvägagångssätt? 

-    Hur upplever du... (verktyg/modell) fungerar 

-    Vad tycker du om…...(verktyg/modell) 

-    Dina erfarenheter kring... (verktyg/modell) fungerar 

-    Upplever du några skillnader i utredningsarbetet mellan dessa brott? 

  

12. Upplever du att det finns några hinder med utredningsarbetet gällande fall där 

någon otillåten sprider nakenbilder på någon annan? 

Underlag & stöd om tystnad uppstår 

-    Upplever du att några sociala medier utmärker sig? 

-    Hur ser den externa samverkan ut? 

-       Varför tror du att det är så? 

-       Tror du att de som utför brotten använder dessa svåra plattformar 

medvetet? 

-    Lagar 

-    Hur upplever du att lagen ger rätt förutsättningar för att kunna utreda 

dessa brott? Varför/Varför inte? 

-       Upplever du att lagstiftningen utgör någon form av hinder i 

utredningen? Varför/Varför inte? 

-    Upplever du att rådande lagstiftning täcker in de handlingar du arbetar 

med? 

-    Hur ser prioriteringarna för brotten ut inom arbetsgruppen? 

-    Vilka brott prioriteras inom gruppen? Kan prioriteringar av brott påverka 

hur utredningarna av dessa brott ser ut? Kan annat prioriteras före så att 

dessa hamnar i en skrothög och inte ges lika mycket utrymme och 

resurser? 

-    Hur ser prioriteringen ut av dessa två brott? 

-    Vad är det som är styrande i prioriteringen? 

-       Utifrån brottstyp, målsägande, förövare? 

-    Kompetensbrist 

  

13. Vilka faser tycker du fungerar bra i utredningsarbetet gällande fall där någon 

otillåten sprider nakenbilder på någon annan? 



 

(Se ovan för exempel om tystnad uppstår) 

-    Varför tror du att dessa fungerar bra? 

-    Varför gör man inte så på andra faser? 

  

14. Vad upplever du är orsakerna till den låga uppklarningen och lagföringen inom fall 

där någon otillåten sprider nakenbilder på någon annan? 

Underlag om fråga kring statistik: 

Under år 2018 anmäldes i Sverige totalt 9 812 fall av sexuellt ofredande. Av dessa ledde 1 

769 till åtal vilket påvisar en lagföringsprocent på 21% av samtliga utredda fall. 

Under 2018 anmäldes totalt 1 210 fall av olaga integritetsintrång Av dessa ledde 15 till åtal 

vilket resulterar i en lagföringsprocent på 3% av de utredda brotten 

  

15. Baserat på din erfarenhet inom detta område, vad tycker du främst behöver 

utvecklas för att underlätta utredningsläget inom fall där någon otillåten sprider 

nakenbilder på någon annan? 

  

Avslutning för avsnitt 3 & 4: 

16. Är det något mer du vill tillägga kring utredningsläget kring dessa två typer av 

brott? 

  

Avsnitt 5. Personlig påverkan  

  

17. Upplever du att det du jobbar med, på något sätt påverkar dig negativt i ditt arbete? 

-    Om ja; Hur menar du då? 

  

18. Upplever du att du får något stöd och hjälp från ditt arbete att hantera detta? 

-    Vilken typ av stöd och hjälp erbjuds ni? 

-    Hur upplever du att det stöd och hjälp ni har fungerar? 

  

19. Baserat på din erfarenhet, tycker du att det finns förändringar som behöver göras 

för att arbetsmiljön ska bli bättre? 

-    Vad skulle det kunna medföra? 

-    Varför? 

  

20. Hur upplever du att sammanhållningen är inom din arbetsgrupp? 

-    Känner du att du kan dela med dig av något tungt med kollegor eller ledning? 

-    Har team-buildning träffar etc utöver era normala arbetsuppgifter? 

  

21. Hur upplever du att ledarskapet inom arbetsgruppen är? 

-    Upplever du att de ledare som finns har tillräckliga kunskaper inom sitt område? 

-    Hur upplever du deras ledarförmåga? 

  



 

21. Hur upplever du att normerna ser ut kring att ta del av hjälp och stöd? (poliskultur?) 

-    Upplever du att det på något sätt är skam-belagt att ta del av hjälp och stöd? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Informationsbrev 

Information till forskningspersonerna 

Vi vill fråga dig om Du vill delta i ett forskningsstudie. I det här dokumentet får Du 

information om projektet och vad det innebär att delta. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Syftet med vår studie är att genom intervjuer med utredare inom polisen, belysa hur 

utredningsarbetet ser ut när det gäller sexuellt digitalt våld mot unga under 18 år. Vi anser att 

detta är ett väldigt viktigt ämne då den snabba utvecklingen och användandet av internet och 

sociala medier har resulterat i nya arenor för brottslighet, där sexuellt våld är inkluderat. Två 

av de berörda lagarna är sexuellt ofredande och olaga integritetsintrång, som behandlar 

otillåten spridning av nakenbilder, samt att skicka oönskade nakenbilder. Under 2018 

anmäldes hela 1210 fall av olaga integritetsintrång, varav endast 3% lagfördes. 9 812 fall av 

sexuellt ofredande anmäldes där endast 21% lagfördes. Vi tror att utredarna har mycket viktig 

information kring detta, som skulle kunna bidra till att effektivisera och underlätta deras 

arbete om den lyfts fram. 

Forskningshuvudman för projektet är Örebro universitet. Med forskningshuvudman menas 

den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går studien till? 

Detta är en kvalitativ intervjustudie där relevanta respondenter utifrån studiens syfte, fått en 

förfrågan om deltagande. Intervjuerna kommer genomföras i enskilda rum som Du som 

respondent själv väljer där ingen utomstående kan ta del utav vad som sägs. Innan intervjun 

påbörjas får Du som respondenten möjlighet att läsa igenom detta informationsbrev samt 

ställa eventuella frågor. Du kommer därefter tilldelas en samtyckesblankett där Du ges 

möjlighet till att ge samtycke till deltagande i studien. Det som efterfrågas av ditt deltagande i 

studien är villighet till att dela med Dig utav erfarenheter och upplevelser utav 

utredningsarbetet vad gäller sexuellt digitalt våld. Intervjun beräknas ta ca 45 minuter och 

genomförs vid ett tillfälle där Du får besvara frågor som ställs utav en intervjuledare. 

Ytterligare två personer som leder studien kommer närvara under intervjun, vars uppgifter är 

att sköta diktafonen för inspelningen av intervjun, hålla koll på tiden samt ställa eventuella 

följdfrågor. 

Vad händer med mina uppgifter? 

Projektet kommer endast att samla in de personuppgifter du lämnar ifrån dig i dina svar under 

intervjutillfället. Vi kommer inte att på något annat sätt lagra information om dig. Intervjun 

kommer att spelas in med hjälp av en diktafon och sedan transkriberas. Dina svar och dina 

resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem på en lösenordsskyddad 

dator. Uppgifterna kommer att behandlas under tiden som vi är aktiva studenter på 

kriminologiprogrammet, varefter de insamlade uppgifterna kommer att raderas. Ansvarig för 

dina personuppgifter är Örebro universitet. Örebro universitet ansvarar för att behandlingen 



 

av dina personuppgifter skyddas på ett lämpligt sätt genom tekniska och organisatoriska 

åtgärder utifrån det behov studien har. Säkerhetsaspekterna innefattar konfidentialitet, 

riktighet, spårbarhet och tillgänglighet samt ett adekvat tekniskt skydd. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har Du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som 

hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter 

om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. 

Om Du vill ta del av uppgifterna ska Du kontakta 

Kriminologistudent.oru@outlook.com. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@oru.se. 

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har Du rätt att ge in klagomål till 

Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Efter intervjutillfället kommer Du få möjlighet att gå igenom dina svar för att kontrollera att 

Du har uppfattats på rätt sätt. Resultatet från studien kommer så småningom att publiceras 

hos Digitala Vetenskapliga Arkivet [DiVA], presenteras i en redovisning på gruppnivå och 

Du kommer att få det slutgiltigaresultatet skickat till dig via e-post om så önskas.  

Deltagandet är frivilligt 

Ditt deltagande är helt frivilligt och Du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande, 

även efter genomförd intervju. Om Du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande 

behöver Du inte berätta varför. Om Du vill avbryta ditt deltagande ska Du kontakta den 

ansvariga för studien (se nedan). 

Ansvariga för studien 

Ansvariga för studien är Jennie Olofsson, Cecilia Markfjärd och Diana Mehanna. Handledare 

för studenterna är Louise Frogner. 

  

Diana Mehanna 

073-441xxxx 

kriminologistudent.oru@outlook.com 

  

Cecilia Markfjärd 

073- 02 8xxxx 

kriminologistudent.oru@outlook.com 

  

Jennie Olofsson 

0707-42xxxx 

kriminologistudent.oru@outlook.com 

  

Handledare 

Louise Frogner 

019-30xxxx 

louise.frogner@oru.se 
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