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Abstract 

The purpose of the study is to describe the challenges facing crime investigators at the police 

department, in the south of Sweden, in relation to digital child pornography. This knowledge 

could contribute to an understanding of norms that dominate within the police institution and 

affect the extent to which digital child pornography is prioritized by law enforcement agencies. 

This will be achieved through qualitative semistructured interviews with criminal investigators at 

the police and at the IT forensic. The result is analyzed and discussed, partly based on the role of 

the judicial in society and socio-legal perspective, the gap problem, partly on basis of the 

purpose of the child pornography act as interpreted by legal interpretation based on its 

preliminary and legal literature. Hydén and Wickenbergs the norm model is used as an analysis 

tool. 

The result shows that criminal investigators of digital child pornography tackle several types of 

challenges, but the biggest one comes within their own authority. It makes it clear that one norm 

stands out. Crime against child pornography is not a priority in crime investigations. The norm 

could even be perceived as governing within the police department. 

The conclusion is that there are gaps between police authorities and the judiciary, police 

authorities and society, the Swedish child pornography law and digital development within 

different police areas. Therefore, child pornography can be experienced to be a challenges to 

investigate. 

Keywords: Child pornography, crime investigators, interview, sociology of law, Swedish 

legalization  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1. Inledning 

Brott som sker i digital kontext eller med hjälp av digital teknik är ett växande problem som 

håller på att utvecklas till en ny typ av mängdbrott (Andersson, Nelander Hedqvist, Ring & 

Skarp 2016; Cisar, Maravic Cisar & Bosnjak 2014; Hydén & Hydén 2016, s. 17, 102; Jones 

2007; Riksrevisionen 2015). Det gäller inte minst barnpornografi som har ökat lavinartat från år 

1999 (Prop. 2009/10:70 s. 15). Det är få brott som väcker så starka känslor som brott mot barn 

där, bland annat, barnpornografi betraktas som en avskyvärd och oacceptabel företeelse i 

samhället (Prop. 1997/98:43, s. 63; Prop. 2009/10:70, s. 15). Den tekniska utvecklingen har 

bidragit till att barnpornografi, mer eller mindre, bytt kontext, från den analoga till den digitala 

miljön. I den här uppsatsen kommer utredares erfarenheter kring att utreda digital barnpornografi 

att närmare undersökas för att därmed nå rättssociologisk kunskap om hur den digitala tekniken 

påverkar rättsliga bedömningar. 

1.1 Bakgrund till studien 

Mitt intresse för problematiken om barnpornografi väcktes efter en gästföreläsning som hölls av 

två brottsutredare vid Lunds Universitet. Kort tid därefter fick problematiken stort utrymme i den 

samhälleliga debatten efter hård mediarapportering (DN 2017; Haglund 2017; Johansson 2017; 

Kaldal & Andersson 2017; Pirttisalo, Malmström, Röstlund & Kerpner 2017a; Pirttisalo, 

Malmström, Röstlund & Kerpner 2017b; Pirttisalo, Malmström, Röstlund & Kerpner 2017c; 

Sundberg 2017). Flera funderingar väcktes gällande varför digitalt barnpornografiska brott 

upplevs svårutredda i relation till barnpornografilagen, framförallt ur ett utredarperspektiv. 

Därför ägnas den här studien åt digital barnpornografi. Studiens syfte är att beskriva vilka 

utmaningar utredare vid polismyndigheten upplever sig stå inför och på så sätt bidra till en 

förståelse av normer som dominerar inom den polisiära institutionen och som påverkar i vilken 

utsträckning digitala barnpornografibrott prioriteras av rättsväsendet. Syftet ska uppnås genom 

att beskriva de utmaningar som brottsutredare upplever sig ha samt identifiera styrande normer 

inom polismyndigheten. Det nås genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 

brottsutredare vid polismyndigheten samt en IT-forensiker. Sedan analyseras och diskuteras 

resultatet utifrån rättens roll i samhället och teoretiska perspektivet the gap problem. 
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Normmodellen kommer att användas som ett analysverktyg för att förstå normers egenskaper. 

Resultat från intervjuerna jämförs och analyseras även utifrån syftet med barnpornografilagen.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att beskriva vilka utmaningar utredare vid polismyndigheten upplever sig 

stå inför i relation till digital barnpornografi. Denna kunskap skulle kunna bidra till en förståelse 

av normer som dominerar inom den polisiära institutionen och som påverkar i vilken 

utsträckning digitala barnpornografibrott prioriteras av brottsbekämpande myndigheter. Studien 

utgår från följande frågeställning:  

 Vilka omständigheter bidrar till att utredare vid Polismyndigheten kan uppleva   

barnpornografibrott som svårutredda? 

1.3 Studiens avgränsning 

Barnpornografibrott kan både begås analogt och digitalt. Jag har valt att avgränsa den här studien 

till digital barnpornografi på grund av den problematiska utveckling som sker kopplat till vår tids 

digitalisering. Studien avgränsas till att genomföra intervjuer med verksamma brottsutredare på 

Polismyndigheten för att åskådliggöra deras erfarenheter och reflektioner gällande digitaliserad 

barnpornografi. Även en chef för en IT-forensisk verksamhet har intervjuats i syfte att få en 

djupare inblick i en större del av arbetsprocessen. Vidare avgränsas urvalet geografiskt till 

verksamma utredare i region Skåne. Avgränsningen gjordes för att möjliggöra fysiska intervjuer 

och motiveras av att under en fysisk intervju kan en personlig relation etableras i syfte att 

möjliggöra djupare informationsinhämtning. Studien avgränsas också till att bara granska 

barnpornografilagstiftningen BrB 16:10a. Utredarna vid polismyndigheten förhåller sig givetvis 

till andra typer av lagstiftning såsom polislagen, offentlighet- och sekretesslagstiftningen och 

förundersökningskungörelsen men utifrån studiens begränsning kommer inte dessa bestämmelser 

att ytterligare redogöras för. Studien ämnar inte heller att göra en komplett karta över alla 

utmaningar som brottsutredare står inför utan avgränsas till de faktorer som belyses under 

intervjuerna. 
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1.4 Den rättssociologiska relevansen  

I förenklade termer innebär rättssociologi relationen mellan rättsregler och beslut å ena sidan och 

normer och samhällsstrukturen å andra sidan (Baier & Svensson 2009; Ervasti 2008; Hydén & 

Hydén 2016; Mathiesen 2005). På ett allmänt plan kan rättssociologi definieras som en 

forskningsinriktning som undersöker relationen mellan rättspraxis, institutioner, rättsliga läror 

och deras sociala sammanhang (Baier & Svensson 2009; Ervasti 2008; Hydén & Hydén 2016; 

Mathiesen 2005). En rättssociologisk ansats kan innebära att studera formella och informella 

normer samt sociala strukturer, konflikter och maktförhållanden inom institutioner i ett 

rättssystem (Ervasti 2008; Hydén & Hydén 2016; Mathiesen 2005, s. 25). Rätten kan dels 

studeras utifrån det rättsdogmatiska perspektivet som ser till rättsreglernas innehåll och hur de 

ska tolkas och tillämpas, och dels det rättssociologiska perspektivet som studerar rättsreglers 

konsekvenser och orsaker (Hydén & Hydén 2016, s. 15).  

Den här studien berör typiskt rättssociologiska teman som lagstiftning och dess intentioner och 

effekter, rättskultur och lag i en social förändring (Ervasti 2008). Syftet med studien är att 

beskriva vilka utmaningar utredare vid polismyndigheten upplever sig stå inför i relation till 

digital barnpornografi och bidra till en förståelse varför barnpornografibrott kan upplevas som 

svårutredda enligt brottsutredare. Studiens rättssociologiska relevans kommer därför till uttryck 

genom att studera utredares normer, reflektioner och erfarenheter och ställa det i relation till 

barnpornografilagens syfte samt diskutera det utifrån de rättssociologiska perspektiven om 

rättens roll i samhället och the gap problem.  

Intresset för informationsteknologin och den digitala kontexten i relation till svensk lagstiftning 

har länge funnits bland rättssociologer. Vid Lunds Universitet finns en forskningsgrupp, 

Cybernormer, som intresserar sig för glappet mellan det traditionella samhällets lagar och de 

sociala normer som uppstår på nätet. Inom forskningsgruppen studeras, bland annat, 

nätkräkningar (Svensson och Dahlstrand 2014, Dahlstrand 2016) och upphovsrättsliga problem 

vid, exempelvis, fildelning (Larsson, Svensson, Mezei, & de Kaminski 2014; Larsson 2014). Hur 

olika professionella normer påverkar implementeringen och tillämpningen av lagar har tidigare 

studerats rättssociologiskt av, exempelvis, Per Wickenberg inom skolvärlden (Wickenberg, 

1999), Karsten Åström inom socialtjänsten (Åström, 1988) eller bland barnahus av Susanna 

Johansson (Johansson, 2011). 

!9



1.5 Studiens disposition 

I det inledande kapitlet redogörs studiens bakgrund, syfte, frågeställning, avgränsning, 

rättssociologiska relevans och dess disposition. Kapitlet två utgörs av en kunskapsöversikt 

utifrån den rådande kunskapsbilden av ämnet. I det tredje kapitlet presenteras 

barnpornografilagen, dess syfte och den diskussion som förts om lagstiftningen i förarbetena. 

Det fjärde kapitlet behandlar studiens teoretiska ramverk och rättssociologiska perspektiv. 

Rättens roll i samhället presenteras och följs upp av en presentation av the gap problem och 

Hydén och Wickenbergs normmodell. I kapitlet fem redovisas studiens tillvägagångssätt. 

Kunskapsöversiktens tillvägagångssätt presenteras följt av en redogörelse av kvalitativ 

forskningsdesign, vald analysmetod, etiska överväganden och metoddiskussion. I det sjätte 

kapitlet avhandlas resultatet av den insamlade empirin i form av semistrukturerade intervjuer. 

Kapitel sju består av den analyserande delen. Här presenteras resultatdiskussionen där det 

empiriska materialet sammankopplas med den tidigare forskningen, de teoretiska 

utgångspunkterna och barnpornografilagens syfte. Kapitlet innehåller även slutsatsen och förslag 

på framtida forskning. I kapitel åtta presenteras källförteckningen. Studien avslutas med att 

redovisa intervjuguiden som bifogad bilaga. 
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2. Tidigare forskning 

Det här kapitlet utgörs av en kunskapsöversikt för den forskning som har bedrivits på området 

digital barnpornografi i relation till svensk lagstiftning och brottsbekämpande myndigheter. 

Kunskapsöversiktens tillvägagångssätt redovisas under avsnitt 4.1 Kumulativ forskning. Efter en 

noggrann research är slutsatsen att forskning på området är tämligen svag. Eftersom forskning 

utifrån svenska förhållanden endast resulterade i två relevanta studier från en svensk forskare 

presenteras även internationell forskning på området för att få en översikt för hur diskursen 

förhåller sig. 

2.1 Brottsbekämpande myndigheters problematik 

Tidigare forskning visar att den digitala miljön är en, ur flera aspekter, idealisk plats för 

brottslighet. Det bidrar till att barnpornografi ökar dels i kvantitet, dels i komplexitet. Det 

barnpornografiska materialet har blivit lättillgängligt och kan anskaffas och spridas på internet 

genom olika digitala nätverk (András Nagy & Mezei 2016; Buzzel 2007; Eggenstein & Knapp 

2014; Eneman 2010; Finklea & Theohary 2012; Jones 2007; Marcum, Higgins, Freiburger, & 

Ricketts 2010; Moore, Lee & Hunt 2007; Stol 2002; Wells, Finkelhor, Wolak, & Mitchell 2007). 

Brottets komplexitet innebär en rad utmaningar för brottsbekämpande myndigheter världen över. 

En utmaning är att utredningarna kräver omfattande resurser på grund av att antal brott ökar och 

enskilda brott blivit ansenligt större. Det kan innebära god bevisföring vilket betyder att det kan 

finnas stora mängder tillgängligt bevismaterial att analysera (Eggenstein & Knapp 2014; Eneman 

2010; Finklea & Theohary 2012; Jones 2007; Marcum et al., 2010; Stol 2002). 

Komplexiteten gör även att brottslighet i digital miljö kräver verktyg, tekniker och metoder som 

skiljer sig från dess icke-digitala dito. Studier visar att det är ineffektivt att försöka bekämpa IT-

relaterade brott med traditionella metoder och tekniker på grund av diverse krypteringstekniker 

som möjliggör anonymisering och geografisk placering (András Nagy & Mezei 2016; 

Eggenstein & Knapp 2014; Finklea & Theohary 2012; Jones 2007; Marcum et al., 2010; Stol 

2002; Wells et al., 2007). Traditionella metoder inkluderar, bland annat, tips från allmänheten 

och fysisk spaning medan digitala metoder inkluderar, bland annat, digital spaning (Wells et al., 

2007). Brottsbekämpande myndigheter måste erhålla nödvändiga verktyg.  
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En annan utmaning beskrivs vara utredarnas bristfälliga kunskap avseende de tekniska 

aspekterna som kräver specifik teknisk kompetens (Buzzel 2007; Marcum et al., 2010; Stol 

2002; Wells et al., 2007). Därför hävdar flera studier att berörda, såsom åklagare, rådmän och 

brottsutredare, behöver ha regelbunden vidareutbildning på området i takt med att nya 

innovationer och tekniker börjar användas på nätet (Eggenstein & Knapp 2014; Marcum et al., 

2010; Wells et al., 2007). En studie förespråkar utvärderingar av utbildningsprogram för 

brottsbekämpande myndigheter. Det i syfte att effektivisera och utveckla rådande utbildningar 

(Marcum et al., 2010).  

En tredje utmaning är IT-relaterade brottens transnationalitet som tvingar brottsbekämpande 

myndigheter att upprätta nya formella och informella samarbeten såväl som nationellt som 

internationellt. För att uppnå detta måste polisstyrkorna bekanta sig med brottsbekämpningen i 

andra länder (Stol 2002). En studie rekommenderar en databas för identifierade 

barnpornografiska bilder. Detta i syfte att inte slösa på resurser för att identifiera och bedöma 

samma bilder samt möjliggöra gränsöverskridande utredningar (Wells et al., 2007).  

En fjärde utmaning är att brottsbekämpande myndigheter står inför juridiska utmaningar, såsom 

låga straff som gör att brottet nedprioriteras eller det faktum att juridiken skiljer sig mellan 

länder, vilket i förlängningen försvårar utredningsarbetet (Buzzel 2007; Eggenstein & Knapp 

2014; Finklea & Theohary 2012; Jones 2007; Marcum et al., 2010; Wells et al., 2007). Det gäller 

främst den debatterade problematiken om staters skillnader i lagstiftning om digitalt framställd 

barnpornografi, det vill säga barnpornografi utan faktiska barn (Eggenstein & Knapp 2014; Wells 

et al., 2007). Det upplevs också att lagstiftningens utveckling inte är i balans med den tekniska 

innovationens snabba progression vilket innebär att lagarna inte riktigt fångar upp brottsligheten 

(Buzzel 2007; Eggenstein & Knapp 2014; Eneman 2010; Finklea & Theohary 2012; Jones 2007; 

Stol 2002). Utmaningen består i att lagstiftare har svårigheter att täppa igen det rådande glappet 

mellan den digitala kontexten och dess legala dito (Buzzel 2007; Eggenstein & Knapp 2014; 

Jones 2007; Stol 2002; Wells et al., 2007).  

Den svenska forskaren Marie Eneman (2009) hävdar att gärningspersonerna har utvecklat 

tekniska och sociala strategier för att minska risken för övervakning. Därför ökar behovet av ett 

nytt teoretiskt koncept som är bättre anpassat till övervakningspraxisen. Förslaget bygger på 

teorin om panoptikon och menar att samhällsmedborgarna bör kunna övervaka varandra. 

Enemans andra studie (2010) utvärderar i vilken utsträckning internetleverantörernas 
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filtreringssystem är effektiva mot åtkomsten av barnpornografiskt material. Slutsatsen är att 

denna filtreringsåtgärd både innehåller ineffektiva och effektiva element. Med teknisk kunskap 

kan man kringgå dessa åtgärder. Det effektiva med filtreringsåtgärderna är att de fungerar 

preventivt i och med att allmänheten inte oavsiktligt ramlar över barnpornografiskt material. 

Dock har denna åtgärd skapat en debatt gällande yttrandefrihet och integritet där filtrering på 

nätet betraktas som ett hot mot medborgliga friheter. Slutligen uppmanar Eneman ett samarbete 

mellan nyckelaktörer såsom rättsväsendet, internetindustrin, icke-statliga organisationer samt den 

ekonomiska sektorn såsom banker för att effektivt förhindra spridning av barnpornografiskt 

material på nätet.  

Utifrån ovanstående uppstår frågan om brottsbekämpande myndigheter har rätt verktyg och 

resurser, både ekonomiskt och arbetsförmåga. 
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3. Det rättsliga läget i relation till barnpornografi 

Det här kapitlet presenterar barnpornografilagens innehåll och syfte. Först redogörs för själva 

innehållet i paragrafen för att sedan presentera syftet med lagstiftningen utifrån subjektiv och 

teleologisk lagtolkning av förarbetena till lagen. Kapitlet avslutas med att presentera den debatt 

som förs i förarbetena om lagstiftningen.  

Detta redovisas för att läsaren ska få en beskrivning av lagen. Dessutom kommer den subjektiva 

och teleologiska lagtolkningen av lagens syfte att användas i analysdiskussionen för att bidra till 

en förståelse för varför brott mot barnpornografilagen kan upplevas som svårutredda.  

Det finns en rad regleringar som barnpornografiutredare måste förhålla sig till. Det är bland 

annat polislagen (SFS 1984:387), förundersökningskunggörelsen (SFS 1947:948), offentlighets- 

och sekretesslagen (SFS 2009:400) och barnpornografilagen (SFS 2010:1357). Men på grund av 

begränsningen av denna studie kommer endast barnpornografilagen, BrB 16:10a, att presenteras. 

Lagstiftning konstrueras utifrån samhällets rådande strukturer och föreställningar och har ofta 

uppkommit innan digitaliseringen. En del lagstiftning har anpassats efter de behov som den 

digitala tekniken skapat. I andra fall har lagstiftning utformats i en analog värld som även ska 

tolkas och tillämpas i dagens digitala samhälle (Larsson, 2015). Att nya företeelser tolkas 

juridiskt via redan existerande lagstiftning är inte uppseendeväckande i sig utan svårigheterna 

ligger snarast i att få det att fungera i praktiken (Hydén & Hydén 2016, s. 108ff; Jones 2007; 

Svensson & Dahlstrand 2014). 

3.1 Barnpornografilagen 

Kriminalisering mot barnpornografi finns stadgat i BrB 16:10a. Enligt lagen har den som (1) 

skildrar barn i pornografisk bild, (2) sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör 

en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan, (3) förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av 

barn, (4) förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar 

någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder, eller (5) innehar 

en sådan bild av barn eller betraktar en sådan bild som hen berett sig tillgång till, gjort sig 

skyldig till barnpornografibrott och kan dömas till fängelse i högst två år (SFS 2010:1357; prop. 

2009/10:70 s. 17; Ulväng, Jareborg, Friberg & Asp 2014, s. 203f). Med barn avses en person vars 
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pubertetsutveckling inte är fullbordad eller inte fyllt 18 år (ibid). Nästa steg är att redogöra för 

lagstiftningens underliggande syfte samt resonemang kring lagstiftningen.  

3.2 Syftet med barnpornografilagen 

Det finns flera skyddsintressen kopplat till BrB 16:10a. Syftet är att: 1. skydda unga människor 

vars könsmognadsprocess inte är avslutad, 2. skydda det enskilda barnet mot att utnyttjas genom 

barnpornografi, 3. skydda barn i allmänhet mot den kränkning som barnpornografi leder till och 

4. skydda framställan av dessa bilder som tilltalar pedofiler och barnpornografer (KBrB II; prop. 

1997/98:43; prop. 2009/10:70; SOU 2007:54 s. 73f; Ulväng et al 2014, ss. 203ff). Det innebär en 

fortlöpande integritetskränkning för brottsoffret när dokumentationen av ett sexuellt övergrepp 

på barn sprids (KBrB II; prop. 1997/98:43; Ulväng et al 2014, ss. 203ff). Barnpornografibrottet 

avser sexuella skildringar av barn i bild, inklusive tecknade bilder och filmer samt andra icke-

autentiska skildringar, till exempel bilder som framställts genom bildmanipulation. På så sätt är 

det inte ett krav att dokumentationen skildrar ett barn som fysiskt deltar i en sexuell handling, 

utan kravet är endast att bilden i fråga är avsedd att vädja till sexualdriften (KBrB II; prop. 

2009/10:70 s. 16; prop. 1997/98:43, s. 56; Ulväng et al 2014, ss. 203ff). Motsvarande skildringar 

av barn i text eller enbart ljud omfattas inte av lagstiftningen (prop. 1997/98:43, s. 56).  

Syftet med kriminaliseringen mot innehav av barnpornografi var en förhoppning om att 

efterfrågan skulle minska och att det i förlängningen skulle leda till minskad produktion och 

spridning av materialet (prop. 1997/98:43, s. 64). 

3.3 Debatterat om lagstiftningen i förarbetena och juridisk litteratur 

Barnpornografi är en väl debatterad lagstiftning och det synliggörs även i lagens förarbeten. En 

debatt handlar om huruvida barnpornografibrottet ska behålla sin plats i BrB 16 kap. Om brott 

mot allmän ordning eller flyttas till BrB 6 kap. Om sexualbrott (prop. 1997/98:43, ss. 76f). De 

som är kritiska till nuvarande placering menar att den är otidsenlig och är ett systematiskt fel. 

Kränkningen bör fokuseras vid det enskilda barnet och där det enskilda barnet bör betraktas som 

en målsägande (prop. 1997/98:43, s. 77). De som däremot står fast vid nuvarande placering 

problematiserar förflyttningen och menar att lagstiftningen tar sikte på handlingar utöver 
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sexualbrottet. Det är sällan spridaren eller innehavaren är delaktig i det ursprungliga övergreppet 

(ibid). Flyttas lagen kan det bli naturligt att betrakta all befattning med bild som skildrar ett 

sexuellt övergrepp som ett sexualbrott. En konsekvens blir att bilder som inte är eller framstår 

som framställda genom brott blir straffbara (prop. 1997/98:43, s. 77; Ulväng et al 2014, s. 203ff). 

En konsekvens av att det finns en målsägande är att avbildningar i barnpornografiskt material 

som är en kränkning av barn i allmänhet förbises (KBrB II). Utifrån detta bör 

barnpornografibrottet inte blandas samman med sexualbrotten enligt dem som står fast att lagens 

placering är korrekt (prop. 1997/98:43, s. 77). 

Det finns även en kritik riktad till om det ens är befogat att straffbelägga innehav och 

betraktande. Både av hänsyn till effektiviteten av kriminaliseringen och till de motstående tryck- 

och yttrandefrihetsrättsliga värdena (prop. 2009/10:70 s. 25ff; prop. 1997/98:43, s. 64). 
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4. Teoretiskt ramverk med rättssociologiska perspektiv 

Kapitlet ägnas åt att presentera val av teoretiskt ramverk och rättssociologiskt perspektiv. Först 

beskrivs rättens roll i samhället. Utifrån Harts teori om erkänningsregeln kan vad som betraktas 

som gällande rätt förstås. Sedan beaktas det faktum att lagar kan ha olika sorters syften och kan 

skapa intressekonflikter som måste beaktas politiskt. Det kan också vara relevant för analysen att 

erhålla en förståelse för beslut gällande lagstiftnings straffskala och därför presenteras 

förtjänstetiken. Vidare introduceras the gap problem. Lagstiftning uppstår i ett samspel mellan 

rättsväsendet och samhället. Där kan flera luckor uppstå och the gap problem kan möjliggöra en 

förståelse för vart dessa luckor kan finnas. Sedan presenteras Hydén och Wickenbergs 

normmodell. Denna syftar till att nå förståelse för vilka förutsättningar som krävs för normers 

existens och etablering. Avslutningsvis förs en teoretisk diskussion kring dessa perspektiv och 

teoriers relevans för den här studien. 

4.1 Rättens roll i samhället 

Straffrätten kan definieras som den samling normer som anses förkastliga och är förbjudna. 

Dessa normer kallas för rättsregler eller lagar. Samhället styrs inte bara av rättsliga normer utan 

också av informella samhälleliga normer (Asp och Ulväng 2014, s. 10; Baier & Svensson 2009, 

ss. 82ff; Dahlman 2010, s. 13). Straffrätten kan betraktas ge en bild över vilka normer som är 

särskilt betydelsefulla i ett visst samhälle. Vad som avgör vad som betraktas som gällande rätt 

kan förklaras utifrån Herbert Harts teori om erkänningsregeln (the rule of recognition). Teorin 

innebär att erkänningsregeln utgör rättsordningens högsta auktoritet som talar om vad som 

räknas som rättskällor i den aktuella rättsordningen (Dahlman 2010, s. 21f, Dahlstrand 2012, s. 

117ff). Erkänningsregeln finns inte explicit i någon lag utan kan liknas vid en konvention, eller 

en professionell norm, som står ovanför grundlagen och som skapas och utvecklas kollektivt 

genom ett samspel mellan domstolar och tjänstemän (ibid). Eftersom gällande rätt betraktas som 

en kollektiv konstruktion förändras det över tid. Erkänningsregeln anses därför vara 

rättsordningens yttersta auktoritet som ingen ensam aktör har makt över, men är en regel som 

alla lyder under (ibid).  

Straffrätten ämnar inte att bara manifestera specifika normer utan också en vilja att påverka 

samhällsmedborgares beteende (Asp och Ulväng 2014, s. 10f). Genom att hota med straff antas 
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att straffrätten ska verka avhållande på människors benägenhet att begå brott. På så sätt verkar 

lagstiftning allmänpreventivt. Asp och Ulväng (2014, s. 10f) menar att det finns skäl att 

reflektera över i vilken utsträckning straffrätten faktiskt påverkar samhällsmedborgarnas 

beteende. Asp och Ulväng hävdar också att straffrätten som system kan ha preventiva effekter 

men att det är svårt att bedöma effekten av enskilda kriminaliseringar eller effekten av enskilda 

straffskärpningar (ibid). På samma sätt menar de att man kan skilja på olika typer av brott. Vid 

brott som kräver eftertanke och planering har straffrätten möjligen en mer avhållande effekt till 

skillnad från brott som begås av begär och desperation (ibid). 

När straffrätten utformas måste flera svåra frågor tas ställning till (Asp & Ulväng 2014, ss. 12ff). 

Straffrätten är också beroende av hur man väljer att hantera olika typer av intressekonflikter, till 

exempel rättssäkerhet i relation till effektivitet (ibid). Detta är en straffrättspolitisk fråga som 

hanteras av lagstiftaren när beslut om hur lagen ska utformas tas.  

I Sverige bestäms påföljden främst utifrån förtjänstetiken, det vill säga det straff som 

gärningspersonen anses gjort sig förtjänt av. Straffet ska stå i proportion till den brottsliga 

gärningen och på ett idealt plan även reflektera den allmänna rättviseuppfattningen. (Asp och 

Ulväng 2014, ss. 66ff). Påföljden kan kallas för ett brotts straffvärde, alltså det mått på hur 

mycket klander som ett brott förtjänar (ibid). Det finns ofta olika typer av påföljder kopplat till 

ett brott. Vid bedömningstillfället i rätten måste vissa omständigheter tas hänsyn till för att hitta 

en rättvis påföljd. Dels bejakas humanitetstänkandet som ämnar till att undvika de mest 

ingripande påföljderna, dels beaktas eventuella särskilda behov som gärningspersonen har, till 

exempel vård i olika former. Dessa hänsyn kan frambringa spänningar mellan olika intressen 

(ibid). Frågor om vilka syften och mål som straffrätten kan ha är även viktiga, liksom vilka krav 

och förväntningar som kan ställas vid kriminalisering av olika beteenden och samhällsföreteelser 

(ibid). Det finns alltså både ett samhällsvetenskapligt och rättsvetenskapligt intresse av att förstå 

hur den rättsliga regleringen tillämpas i praktiken och med vilka effekter. 
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4.2 ”The gap problem” 

Lagstiftning uppstår i ett samspel mellan rättsväsendet och samhället (Banakar 2012; Treviño 

2013, s. 45). Den snabbt växande digitala kulturen skapar utmaningar för rättstillämparen när 

rätten inte hinner anpassa sig vid snabb social förändring (de Kaminski, Svensson, Larsson, 

Alkan Olsson, & Rönkkö 2013). Klassiskt har the gap problem setts ur två perspektiv (ibid). Det 

första perspektivet introducerades av Roscoe Pound som beskrev glappet som en lucka mellan 

law in books och law in action. Detta kan förstås utifrån hur rättsväsendet tänkt sig att lagen ska 

verka jämfört med hur lagen praktiskt tas emot och används av myndigheter (Banakar 2012; 

Banakar & Travers 2013, s. 15; de Kaminski et al. 2013; Pound 1910; Svensson & Dahlstrand 

2014). Det kan uppstå ett glapp när dessa två egenskaper inte harmoniserar med varandra. Detta 

kan skapa spänningar och ineffektivitet (Pound 1910; Svensson & Dahlstrand 2014). Det 

föreligger med andra ord potentiella spänningar mellan rättsliga normer och rättslig praktik, men 

också mellan på det sätt normerna formulerats och på det sätt normerna praktiseras (Svensson & 

Dahlstrand 2014). Ur glappen kan det finnas risk för att rättsregler tappar sin legitimitet i den 

digitala kontexten, i vilken de sociala normerna styr som i sin tur leder till en ny problematik för 

jurisdiktionen (de Kaminski et al. 2013). Pound hävdar att lagen alltid ska vara i ständig 

utveckling på grund av att lagens utformning kan skapa situationer där de påbjudna verktygen 

inte alltid leder till den rätta eller mest effektiva metoden för att nå målet (Pound 1910, s. 22). 

Det andra perspektivet beskrivs som ett glapp mellan law in books och levande rätt (living law), 

det vill säga ett glapp mellan rättsregler och de uppföranderegler som anslutit sig i samhället 

(Banakar 2012; Treviño 2013, ss. 40f; de Kaminski et al. 2013). Orsaken till glappet mellan law 

in books och levande rätt kan förklaras utifrån att sociala normer hela tiden utvecklas och 

förändras till skillnad från rättsregler som ofta förblir konservativa, erfarenhetsberoende och att 

lagändring tar lång tid att genomföra (de Kaminski et al. 2013).  

Faktum är att the gap problem är mycket mer teoretiskt komplext än så. Det visas med hjälp av 

FDSL-modellen som illustrerar fyra dimensioner med sex olika luckor (de Kaminski et al. 2013). 

Det presenteras i Modell 1. 
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Modell 1. Den fyrdimensionella socio-juridiska modellen (FDSL-modellen) - en illustrering av en 
multidimelsionell förståelse av the gap problem inom rättssociologin. 
 

Denna utvidgande komplexitet, jämförelsevis till de klassiska perspektiven av the gap problem, 

ger verktyg som kan nyttjas vid en rättssociologisk analys i syfte att bättre förstå fenomenet 

rättsregler i en digital kontext (de Kaminski et al. 2013). 

4.3 Hydén och Wickenbergs normmodell 

Håkan Hydén och Per Wickenberg, båda seniorprofessorer på rättssociologiska institutionen vid 

Lunds Universitet, har utvecklat en normmodell där normers uppkomst och etablering i 

samhället beskrivs. Modellen utgår från tre förutsättningar, vilja/värde (”V"), kunskap/kognition 

("K") och möjligheter/systemvillkor ("SM"). Modellen kan användas som ett analysredskap för 

att söka och tolka olika former av data för att kunna uttala sig om olika möjliga normer inom 

olika sammanhang. 

Den första förutsättningen, "V", beskrivs ligga till grund för individers eller gruppers handlande. 

Viljan och värdet kan således utgå från exempelvis individens eller gruppens etik, moral, 

politiska åsikter, religion och/eller ekonomiska förutsättningar (Hydén 2002, ss. 283ff). Den 

andra förutsättningen, ”K”, beskrivs vara en viktig förutsättning för att en norm skall etableras 

och reproduceras. Individers kunskap kommer, bland annat, från erfarenheter, utbildning och 

personliga egenskaper (ibid). Utöver kunskap behandlar "K" även den bakomliggande 

förutsättningen kognition. Det är en viktig del för förståelsen om hur individer förstår och tolkar 

sin omvärld (ibid).  

Norm-böra Norm-vara Rättsregel-böra Rättsregel-vara
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Den tredje förutsättningen, ”SM", omfattas av de faktiska möjligheterna och systemvillkoren. 

Systemvillkor kan betraktas som de villkor och generella begränsningar som kan härledas ur de 

samhälleliga och naturliga systemen. Normmodellen presenteras nedan i Modell 2. 

Modell 2. Normmodellen 

 

Dessa tre förutsättningar påverkar varandra i normbildningsprocessen. Dels påverkar viljan 

vilken kunskap som blir relevant för normens etablering, dels påverkar kunskapen vilka 

möjligheter som föreligger. Kedjan sluts genom att systemvillkoren är resultatet från de viljor 

och drivkrafter som råder i samhället (Hydén, 2002, ss. 287f). Viljeförutsättningen måste stämma 

överens med de systemvillkor som berörda system tillhandahåller för att en norm skall kunna 

växa fram (ibid). 
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4.4 En teoretisk diskussion 

Ur rättssociologiskt perspektiv är rättens roll i samhället en central forskningsansats. Genom att 

försöka förstå rättens roll i samhället och samspelet mellan, dels, allmänna läror, principer, som, 

enligt Hart, bestäms av erkänningsregeln, dels sociala normer som finns hos brottsutredare, som 

har betydelse för barnpornografins prioritering, kan förståelse för olika konstruktioner och 

traditioner som finns bland brottsutredare inom polismyndigheten nås. Detta kan förklara vilket 

genomslag en viss brottskategori får i praktiken (Dahlstrand 2012). Med hjälp av  Harts teori om 

erkänningsregeln skulle styrande normer kunna identifieras och på så sätt skapa en förståelse för 

varför barnpornografibrott upplevs svårutredda. 

Inom rättssociologin talas det om ett glapp i relationen mellan normer sprungna ur 

digitaliseringen och rättsliga normer. Dels har det bedrivits studier om nätkränkningar (Svensson 

och Dahlstrand 2014, Dahlstrand 2016) och dels upphovsrättsliga brott (Larsson, Svensson, 

Mezei, & de Kaminski 2014; Larsson 2014) där glappet mellan sociala normer och rättsliga 

normer i digital kontext studeras. The gap problem kommer att användas för att beskriva den 

utmaning som ställs på juridiken när den digitala kontexten vidgas. Men också för att få en 

förståelse för andra luckor och spänningar mellan olika aktörer. Utgångspunkten är att beskriva 

utmaningarna som brottsutredare upplever och få en förståelse för styrande normer inom 

Polismyndigheten som kan bidra till nedprioriteringen av barnpornografibrott. För att nå 

förståelse för rådande normer och hur nya normer etableras används Hydén och Wickenbergs 

normmodell som ett analysverktyg. 
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5. Studiens tillvägagångssätt 

Under kapitlet kommer studiens tillvägagångssätt och olika överväganden och beslut att 

presenteras på ett transparent och argumenterande sätt. Först presenteras hur den tidigare 

forskningen har bedrivits för att sedan presentera den juridiska metoden för hur förarbetena till 

lagstiftningen 16:10a har tolkats. Fortsättningsvis presenteras för valet av forskningsdesign som 

följs upp av en diskussion om etiska överväganden och resultatets bearbetningsprocess och 

analysmetod. Avslutningsvis redovisas metoddiskussionen. 

5.1 Kumulativ forskning 

Forskning bör vara kumulativ vilket innebär att man underbygger sin egen forskning med redan 

etablerad sådan (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud 2017, s. 20). Därför har en 

kunskapsöversikt genomförts för att få en bild över den vetenskapliga diskursen. Denna 

presenterats i kapitel 2. Tidigare forskning.  

Till en början listades potentiella sökord (child pornography, legislation, law, IT-related crime, 

computer crime, cybercrime, technology-linked, etcetera) för att därefter skapa lämpliga 

söksträngar som ringar in problematiken. Genom att kombinera de valda sökorden med (AND/

OR), som kallas för en boolesk metod, konstruerades söksträngar (Leveau 2017). Sökord 

trunkerades för att möjliggöra träffar som börjar på en viss ordstam (ibid). Flertalet söksträngar 

med olika kombinationer testades i databasen EBSCO. Träffarna avgränsades efter de valda 

inkluderings- och exkluderingskriterierna som presenteras i Tabell 1.  

Tabell 1. Granskningsprotokoll för inkluderings- och exkluderingskriterier för tidigare forskning 

Kriterier för inkludering: Kriterier för exkludering

Endast akademiska artiklar som är peer-reviewed. Böcker, bokkapitel, antologier, artiklar som inte är peer-
reviewed, avhandlingar, rapporter, tidningsartiklar eller 
fackgranskade studier som publicerats i 
konferenshandlingar.

Endast artiklar publicerade på engelska eller svenska. Artiklar som är publicerade på andra språk än engelska 
eller svenska.

Endast artiklar publicerade mellan år 1995 - 2017 Artiklar publicerade innan år 1995

Endast artiklar som berör digital barnpornografi i 
relation till lagstiftning och/eller utmaningar för 
rättsväsendet.

Artiklar som faller utanför ramen digital barnpornografi 
i relation till lagstiftning och/eller utmaningar för 
rättsväsendet.
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Flera söksträngar testades, vilket ledde fram till en söksträng som ringade in träffarna på ett 

adekvat sätt. Kombinationen ”computer crime”, ”law*” och ”child porn*” gav 47 träffar. Av 

dessa kunde 32 artiklar exporteras till referenshanteringsprogrammet Zotero. Ur bortfallet fanns 

artiklar som inte längre är tillgängliga eller publicerade i fulltext. Efter genomläsning av 

artiklarnas sammanfattning och konklusion var nio användbara utifrån studiens syfte. Dessa 

lästes sedan i sin helhet. Ur dessa artiklar genomfördes en bibliografis analys. Sex nya artiklar 

valdes strategiskt ut utifrån titel. Dock var inte dessa utav relevans utifrån studiens syfte. 

Efter genomförd litteraturöversikt konstaterades att digital barnpornografi i relation till svensk 

lagstiftning och brottsbekämpande myndigheter är outforskat. Endast ett fåtal artiklar undersökte 

problematiken men då främst utifrån amerikansk lagstiftning. Eftersom det inte förkom några 

träffar om svenska förhållanden gjordes en ny sökning via söktjänsten SwePub. Där provades 

samma sökord som resulterade i en träff på en forskare som publicerat två akademiska artiklar 

som var relevanta för den här studien. Eftersom kombinationen digitaliserad barnpornografi i 

relation till svensk lagstiftning och brottsbekämpande myndighet är outforskat har den här 

studien en explorativ karaktär där forskningsområdet urskiljs och avgränsas som kan ge upphov 

till nya frågeställningar för vidare forskning.  

Olika metodologiska verktyg används i den här studien. En rättsdogmatisk metod används för att 

förstå syftet bakom barnpornografilagen och en kvalitativ forskningsdesign används för att 

uppnå förståelse och få en beskrivning av vilka utmaningar som brottsutredare vid 

brottsbekämpande myndighet upplevs ställas inför. Utöver dessa används också Hydén och 

Wickenbergs normmodell som ett analysverktyg för att förstå normers egenskaper i en vald 

kontext, som i detta fallet är inom polismyndigheten i relation till barnpornografibrott. 

Normmodellen presenterades i avsnitt 4.3 Normmodellen. Vidare presenteras hur metoderna 

används och vilka besluts som har tagits på vägen. 
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5.2 Rättsdogmatisk metod 

För att förstå den rättsliga definitionen till vad som ligger till grund för utredarnas arbete används 

en förenklad version av rättsdogmatisk metod. Det har inte bedrivits någon korrekt 

rättsdogmatisk undersökning utan mer använt lagtolkningsverktyget för att förstå lagtexten 

eftersom lagtext många gånger är vag eller generell och behöver tolkas på olika sätt. Det finns 

olika typer tolkningsmetoder som tillämpas på olika typer av rättskällor. Det finns objektiv-, 

subjektiv och teleologisk lagtolkning (Hydén & Hydén 2016, s. 114; Zetterström 2012, s. 87f). 

Till denna studie tillämpas teleologisk lagtolkningsmetod i symbios med subjektiv 

lagtolkningsmetod på lagkommentarerna och förarbetena till barnpornografilagen BrB 16:10a 

eftersom lagars syfte oftast inte är uttalad i lagparagrafen (Mathiesen 2005, s. 29). Genom 

subjektiv lagtolkningsmetod granskas förarbetena för att skapa förståelse för uttryck och 

begrepp, såsom barnpornografi och innehav, och hur dessa är tänkta att tolkas i olika situationer 

(Hydén & Hydén 2016, s. 115; Zetterström 2012, s. 88). Genom teleologisk lagtolkningsmetod 

tolkas beskrivningen om vad lagstiftaren vill uppnå med lagstiftningen. De subjektiva och 

teleologiska lagtolkningsmetoderna kan betraktas komplettera varandra (Dahlman 2010, s. 32; 

Hydén & Hydén 2016, s. 115; Zetterström 2012, s. 89). De förarbeten som lagtolkats finns 

tillgängliga på den juridiska sökmotorn Karnov. Resultatet har presenterats under kapitel 3. Det 

rättsliga läget.  

5.3 Kvalitativ forskningsdesign 

Syftet med uppsatsen är att beskriva de utmaningar brottsutredare upplever. Därav passar en 

kvalitativ forskningsdesign. Ansatsen till studien är alltså att nå förståelse för informanternas 

perspektiv. Avsikten med en kvalitativ ansats är att förstå och belysa individers erfarenheter och 

handlingar utifrån deras egna förståelse (Denscombe  2016,  ss.  263ff). Detta ledde till en 

semistrukturerad intervjuform. En  förkonstruerad  intervjuguide  användes  som  ett  flexibelt 

verktyg under  intervjuerna vilket  gav utrymme att  diskutera  andra  aspekter  som låg utanför 

intervjuguiden (ibid). Intervjuguiden som användes hittas i Bilaga 1. Det främsta syftet med en 

intervju är att inhämta så mycket användbar och detaljerad information som möjligt och är så 

tillförlitlig som möjligt. Intervjuerna ska kunna ge en mer nyanserad bild av åsikter, 
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uppfattningar, känslor och erfarenheter för att få en djupare förståelse samt få värdefulla insikter 

och kunskaper som är baserade på erfarenheter (ibid).  

Under rekryteringsprocessen av informanter till intervjuerna framkom det att endast två utredare 

arbetade uteslutande med barnpornografiska ärenden i Skåne. Därför togs beslutet att även 

genomföra en intervju med en chef för en utredningsgrupp som hanterar barnärenden vid ett 

annat poliskontor än det som de andra två utredarna är stationerad vid. För att nyansera resultatet 

intervjuades även en chef för en grupp IT-forensiker. De båda cheferna deltog under samma 

intervju utav önskemål från deras sida. Att den intervjun mer liknar en fokusgrupp resulterade i 

flera fördelar då informanterna istället diskuterade fram sina svar och hann reflektera under tiden 

den andre pratade (Denscombe 2016, ss. 268ff). Svaren nyanserades där vissa uttalanden 

antingen bekräftades eller avfärdades av den andre. Nackdelen är att informanterna ibland avbröt 

varandra, då kan viss information som potentiellt är av värde gå förlorad.  

Informanterna är strategiskt utvalda eftersom kraven är att utreda barnpornografi och vara 

verksamma i Skåne. Intervjuerna inleddes med en intervjuram i syfte att etablera en psykologisk 

trygghet hos intervjupersonerna. Till den här studien innehöll intervjuramen studiens syfte, 

tillvägagångssätt och informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet 

(Denscombe 2016, ss. 427ff). Intervjuerna hölls på intervjupersonernas arbetsplats i ett 

konferensrum. De enskilda intervjuerna varade i 40 minuter plus cirka 10 minuter för inledande 

samtal och avslutning. Intervjun med två deltagare varade i cirka 1 timme och 35 minuter plus 

cirka 15 minuter för inledande samtal och avslutning. 

5.4 Etiska överväganden 

Etiska överväganden och bedömningar gjordes i anslutning till intervjuerna. Det grundläggande 

kravet på individskydd konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen: informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet (Denscombe 2016, s. 427ff). Dessa 

presenterades i inledningen som en del av intervjuramen. Informanterna informerades om att 

medverkan är frivilligt och om rätten att när som helst avbryta sin medverkan i studien. 

Information om hur det inspelade materialet kommer att hanteras delgavs samt en försäkran om 

att uppgifterna ska hållas konfidentiellt och att materialet från intervjun endast kommer att 

användas i studiens syfte. 
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5.5 Tematisk dataanalys 

För att bearbeta och analysera den insamlade empirin användes Braun och Clarkes (2006) modell 

för en tematisk analys. Det är en metod för att identifiera, analysera och rapportera mönster eller 

teman som kan utrönas ur den data som samlats in (ibid). Analys innebär en ständig rörelse fram 

och tillbaka mellan hela datamängden. Det har skett en växelverkan mellan teori och insamlad 

empiri. Analysen har på så sätt vuxit fram under processen. Den tematiska analysens 

tillvägagångssätt sker genom att organisera insamlad data under teman för att sedan tolka de 

olika fynden och betrakta dem i sin helhet (ibid).  

Det finns flera fördelar med att använda tematisk analys. För det första möjliggör den tematiska 

analysen flexibilitet. För det andra är ett bra alternativ för forskare med endast liten eller ingen 

erfarenhet av kvalitativ forskning eftersom den är relativt lätt att lära sig och använda. För det 

tredje kan huvuddragen med fördel sammanfattas samtidigt som den tematiska analysen 

möjliggör en djupgående beskrivning av den insamlade empirin. Avslutningsvis kan 

analysmetoden användas för att belysa likheter och skillnader mellan olika sorters data som kan 

generera oväntade insikter eller vara användbar för att producera kvalitativa analyser lämpade att 

informera eller påverka utvecklingspolitik (ibid).  

I den här studien har den tematiska analysen skett i sex faser. I fas ett genomfördes och 

transkriberades intervjuerna. Det är en förutsättning för att kunna genomföra en tematisk analys 

(ibid). Sedan lästes utskrifterna i syfte att införskaffa en mer sammanhängande förståelse. 

Därefter lästes intervjumaterialet igenom ytterligare en gång helt förutsättningslöst. Vid 

nästkommande genomläsning fördes anteckningar av tankar och idéer som kan ha betydelse för 

den fortsatta analysen. I den andra fasen färgkodades dataposter ur materialet baserat på 

meningsfullhet i förhållande till studiens syfte. Det fanns otaliga fragment av data som togs ur 

datamaterialet men det är endast ett urval av dessa som ingår i det slutgiltiga resultatet. Endast 

data som uppfyller en funktion att förstå eller nyansera resultatet redovisas. I fas tre delades 

materialet upp i tre övergripande teman. För att räknas som ett tema ska en faktor eller fenomen 

fånga något viktigt i datan i relation till frågeställningen som representerar ett mönster eller 

innebörd ur datamängden (ibid). Under fjärde fasen konstrueras de slutgiltiga temana. Det är 

viktigt att skapa tydliga skiljelinjer mellan teman så att data inom ett visst tema ska ha en 

meningsfull samhörighet med annan data inom temat. Samtidigt skapas det klara och 
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identifierbara distinktioner teman emellan. Detta skapar intern homogenitet och extern 

heterogenitet (ibid). Ett tema upplevdes otydligt och delades därför upp i två separata teman. 

Därför blev det slutgiltiga antalet teman fyra. I fas fem bedöms validiteten av individuella teman 

i relation all insamlad empiri för att utveckla och korrigera innehållet. Slutligen upprättades en 

definition av samtliga teman genom att presentera innehåll och namnge dessa i syfte att etablera 

en uppfattning om vad temat handlar om. I sista fasen av temaanalysen väljs relevanta och 

representativa citat för varje tema. Detta redovisas i Tabell 2. Genom en noga analys 

identifierades fyra teman: informanternas syn på barnpornografins brottsutveckling, 

informanternas perspektiv av polismyndigheten, informanternas perspektiv av 

barnpornografilagen och informanternas samhällsperspektiv. 

5.6 Metoddiskussion 

Det finns problematiska aspekter som är viktiga att beakta vid en kvalitativ vetenskaplig studie. 

Studiens syfte är inte att påvisa något generellt utan snarare bidra till förståelse. I  stället  för 

generaliserbarhet  används  istället  begreppet  överförbarhet.  Den  kunskap  som  utvecklas  kan 

appliceras  och  testas  inom andra  sammanhang  istället  för  att  framställa  generella  sanningar 

(Denscombe  2016,  ss.  412f).  Det är viktigt att förstå att det handlar om ett unikt material och 

subjektiv tolkning. Därför är det viktigt att, under metodavsnittet, redogöra utförligt för de beslut 

och överväganden som gjorts under studiens gång. Valet av att studera utmaningar och normer 

inom polismyndigheten i relation till barnpornografi är gjort utifrån mitt personliga intresse men 

att i så stor utsträckning som möjligt hålla egna värderingar utanför ramen för studien. Under 

intervjuerna höll jag mig till den förkonstruerade intervjuguiden och bidrog endast med 

fördjupande uppföljningsfrågor.  

Reliabilitet och validitet är centrala begrepp för vetenskapliga studier som handlar om studiens 

pålitlighet och följdriktighet och studiens träffsäkerhet (Denscombe 2016, ss. 410ff; Esaiasson et 

al., 2017, ss. 58ff). Informanterna uttryckte liknande upplevelser och på så sätt validerades 

informationen. Eftersom studiens tillvägagångssätt grundligt redogjorts för kan studien teoretiskt 

replikeras. Därför går det att påstå att studien är av hög intern validitet och extern reliabilitet.  

Under kodningsarbetet är det viktigt att inte tappa citatens kontext. Då kan citaten få en helt 

annan innebörd som kan skada reliabiliteten. Därför har det varit viktigt att hålla kodningen och 
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analysen nära empirin (Braun & Clarke 2006; Denscombe 2016, s. 289). Under den tematiska 

analysen har det också varit viktigt att försäkra att fynden överensstämmer inom varje tema och 

att de olika temana inte överlappar varandra. Några citat har legat i gråzonen och skulle 

potentiellt kunna passa i flera av temana. I de fallen har jag noga övervägt dess placering genom 

att se till vart citatets budskap framgår tydligast. 

När man genomför fysiska intervjuer kan resultatet påverkas av intervjuareffekten (Denscombe 

2016,  ss.  270f). Det innebär att informantens information kan variera beroende på hur denne 

uppfattar intervjuledaren. Ett annat problem kan vara att informanter ger information som de tror 

att intervjuledaren vill höra. Det kan påverka datans validitet (ibid). Fördelarna med fysiska 

intervjuer bedömdes som större jämfört med riskerna. 

En egen reflektion är huruvida det finns ett law in books överhuvudtaget eftersom det görs en 

tolkning i samma stund som lagstiftningen granskas. Dock syftar inte denna studie till att 

redogöra för law in books vara eller icke-vara. En annan reflektion är att normmodellen kan 

betraktas som en förenkling av normers förutsättningar. Normkonstellationer är komplext. Dock 

används inte normmodellen som en teori eller perspektiv utan som ett analysverktyg.  

!29



6. Resultatredovisning av intervjuerna 

I det här kapitlet presenteras resultatet av den tematiska analysen som är baserad på intervjuerna. 

Ur insamlad data identifierades fyra teman. Varje tema presenteras med citat från informanterna 

för att levandegöra texten. Först redovisas informanternas upplevelser, erfarenheter och 

reflektioner kring barnpornografins brottsutveckling, alltså hur brottet beskrivs har förändrats 

över tid och vilka trender som informanterna upplever gör sig gällande idag. Detta tema 

presenteras först för att bilda en uppfattning om hur barnpornografins evolution ser ut. Sedan 

redovisas utredarnas perspektiv av sin egen verksamhet, polismyndigheten. Det tredje temat 

redovisar informanternas perspektiv av barnpornografilagen. Det för att beskriva hur lagen tolkas 

av polismyndigheten och vilken problematik som är knuten till lagstiftningen enligt dem. 

Avslutningsvis presenteras utredarnas reflektioner och upplevelser i relation till samhället. Temat 

belyser informanternas upplevelser och åsikter om debattklimatet i samhället. Temana har 

sammanställts nedan i en tabell för att ge en överblick och förståelse över hur kodningen har 

skett. 

Tabell 2. Teman, kodning och exempelcitat eller utdrag för respektive kategori. 

Tema Kodning i 

arbetsprocessen

Exempel på citat

Informanternas syn på 
barnpornografins 
brottsutveckling

- Brott 
- Digital 
- Lättillgänglig

- I och med att det bara blir mer och mer och mer, 
internet blir populärare och populärare och 
lättillgängligt för alla så känns det svårt att förhindra.

Informanternas perspektiv 
av polismyndigheten

- Kompetens  
- Samarbete 
- Myndighet

- Att lära oss att hitta sätt att jobba mer effektivt. Att 
man inte jobbar på sin egen kammare utan att man 
jobbar tillsammans på ett annat sätt med olika 
perspektiv och olika kompetenser. 

Informanternas perspektiv 
av barnpornografilagen

- Kapitel 
- Dignitet 
- Lagstiftning

- Problemet är att den är formulerad på ett ålderdomligt 
sätt innan den tekniska utvecklingen tog fart. Den 
skrevs utifrån hur det såg ut då och lagstiftningen har 
inte utvecklats till hur det ser ut idag.

Informanternas 
samhällsperspektiv

- Media 
- Samhälle 
- Debatt

- Upplysa folk vad det verkligen innehåller, alltså vad 
filmerna och bilderna föreställer, det gör ju att 
förståelsen för brottet har blivit lite bättre men det är 
ju fortfarande ett slaskbrott.
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Intervjupersonerna refereras slumpmässigt som informanten eftersom det inte är relevant att veta 

ifrån vem informationen kommer ifrån. Vidare kommer begrepp som ”några” eller ”samtliga” 

användas för att markera att det är fler än en som har givit liknande information. Citaten har 

gallrats från ord och ljud som inte tillför något för förståelsen, såsom ”liksom”, ”eh”, ”mm” och 

”typ”. Detta i syfte att underlätta läsningen. 

6.1 Informanternas syn på barnpornografins brottsutveckling 

Temat beskriver hur informanterna upplever att brottsutvecklingen ser ut gällande 

barnpornografi. Samtliga informanter upplever att den digitala arenan blir större då fler aktörer 

får tillträde och är överens om att brottsutövare lockas av tillgängligheten, känslan av frihet och 

personlig säkerhet genom krypterings- och anonymiseringstekniker. Likaså vittnar informanterna 

om att det har skett en exponentiell ökning gällande barnpornografins omfattning, brottsoffrens 

lägre ålder och övergreppens karaktär som betraktas vara grövre och mer sadistisk. 

I och med att det bara blir mer och mer och mer, internet blir populärare och populärare 
och lättillgängligt för alla så känns det svårt att förhindra. 

Det har ju verkligen förändrats till att det har blivit helt öppet forum på något sätt tack 
vare dataåldern. Och där finns det ju hur mycket som helst, överallt, alltid. 

Folk kanske lite mer trillar in i den här typen av sexuella preferenser än vad man gjorde 
kanske för 30 år sedan. 

Idag är det mycket lättare att dokumentera dom här övergreppen och dela med sig av det 

eftersom alla har en telefon eller något. Det är jättebilligt att skaffa en riktigt bra 
inspelningsutrustning. 

Utvecklingen har gått från att avgöra om ett brott har begåtts till att bestämma om brottet är av 

normalgraden eller grovt särskilt hänsynslös. Det är inte längre någon tvekan om att ett brott har 

begåtts. 

Förr känns det som om man tittade på ganska mycket på ett beslag och funderade på, är 
det här barnpornografi eller om de har kommit för långt i sin pubertetsutveckling. Nu 
känns det som om man mer sitter och funderar på, är det här grovt särskilt hänsynslöst 
eller är det av normalgraden så att ålder på barnen är så låg så att man behöver liksom 

aldrig fundera på det. 
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På senare tid har även live-streamad barnpornografi börjat etablera sig på marknaden. Det kan, 

bland annat, innebära att barnpornografibrukaren beställer en tjänst, till exempel ett övergrepp på 

ett barn, som sedan streamas via krypterade kanaler på nätet. 

Man köper dokumenterad sexuella övergrepp i företrädelsevis i Asien där man betalar 
ett visst antal kronor och sen så är det någon annan som begår övergreppet på barnet 
som beställer hur och vad man ska göra på barnet så det är ju också någonting som har 
kommit dom senaste åren. 

6.2 Informanternas perspektiv av polismyndigheten 

Det här temat belyser informanternas upplevelser, åsikter och reflektioner angående den egna 

verksamheten, alltså polismyndigheten. När det handlar om poliskontor i olika städer kommer 

dessa att refereras till ”polisområden” i texten.  

Informanterna hävdar att medvetenheten om brottet barnpornografi marginellt ökar inom 

polismyndigheten. Chefer inom myndigheten börjar smått inse att resurser bör avsättas för att 

möta upp den ökade brottsligheten. Dock hävdar samtliga informanter att tillvägagångssätten och 

metoderna i arbetet mot barnpornografi skiljer sig mellan olika polisområden, både inom och 

mellan regionerna i Sverige, där det till och med kan vara så att brottsligheten inte prioriteras 

alls.  

Det tas på lite större allvar och att man faktiskt jobbar med det. Sen är det fortfarande 
väldigt olika i Sverige hur man polisiärt ser på frågan. Det finns områden i vår region 

där man inte gör någonting med detta där man bara låser in det i ett skåp för man inte 
har några utredare och man prioriterar dem inte. 

Barnpornografibrottet är inte ett brott som har någon högre straffsats så är det ju heller 
inte prioriterat, vilket då har gjort att det många gånger har hamnat väldigt långt bak i 
prioriteringen och blivit liggande. 

Några informanter vittnar om att utredarna går mer ifrån ett räknebaserat tillvägagångssätt till att 

rikta resurser mot bilder som kan leda till identifiering av barn. Enligt hälften av informanterna 

har resurser satsat för att identifiera fler barn och det har även resulterat i att fler utsatta barn 

framgångsrikt har kunnat räddats. 
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Tendensen är att det kommer bli ännu mer att vi ska jobba mindre och mindre mot att 
räkna bilder utan satsa mer på identifiering där vi kan vinna en framgång helt enkelt att 
man kanske bara räknar upp till ett visst antal bilder. 

Vi har jobbat väldigt aktivt med det under många år men då ser man också resultat av att 
vi har satt dit många gärningsmän men framförallt har vi identifierat många brottsoffer. 

Som berördes ovan upplever informanterna skillnader mellan polisområden. Det strävas efter en 

enhetlig organisation där nivåerna, såsom nationellt, regionalt och lokalt, jobbar utifrån samma 

premisser och tillvägagångssätt. Detta för att nå en så effektiv och rättssäker process som 

möjligt. Det finns ett nationellt cybercrimecenter i Sverige men tanken är att det ska finnas ett 

sådant center i alla polisregioner. Dessa center ämnar underlätta arbetet med den typen av frågor 

som annars har varit ett tungt uppdrag för många lokala polismyndigheter.  

Det finns ett nationellt cybercrimecenter som utreder komplicerade cyberbrott och 

internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Nästa steg är att man regionalt över de 
sju regionerna i landet inrättar regionala cybercrimecenter för att kunna möta 
brottsligheten även på lokala planet. 

Tanken att det ska se likadant ut i hela Sverige. 

Visserligen uppskattar en informant friheten och förtroendet i att utveckla egna metoder.  

I utredningsarbetet har jag kunnat bestämma själv hur jag arbetar, hur vi ska göra, hur vi 
angriper dom här brotten, utveckla egna metoder för utredningsarbetet. Det känns ju 
väldigt positivt.  

Trots det så är samtliga informanter eniga, även personen som uppskattade förtroendet, om att 

samarbetet måste bli bättre och utarbeta en enhetlig arbetsplan som tillämpas inom alla 

polisområden för att öka stringensen i arbetet mot barnpornografi. Ett nära samarbete mellan 

olika polisområden möjliggör kompetensutbyten och effektiviserar resursanvändningen.  

Att vi får ta del av andras kompetenser runt om i Sverige så att man inte bara sitter på 

sin kammare och uppfinner hjulet och sedan gör på olika sätt, utan att man försöker att 
hitta ett enhetligt synsätt på det som vi ändå någonstans i grund och botten har men att 
vi ändå jobbar väldigt olika. 
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Att lära oss att hitta sätt att jobba mer effektivt. Att man inte jobbar på sin egen 
kammare utan att man jobbar tillsammans på ett annat sätt med olika perspektiv och 
olika kompetenser.  

Att nationellt nå fram till en arbetsmetod som är lika i hela Sverige där vi tillsammans 
jobbar mot samma inriktning. 

Det är inte bara samarbetet mellan polisområden inom Sverige som eftersträvas att utvecklas 

utan också samarbetet internationellt. Brottsbekämpande myndigheter bör utveckla samarbetet 

både internt och externt, dels inom nationen, dels internationellt, enligt alla informanter.  

Vi behöver bli betydligt bättre på att jobba över regiongränserna med den här typen av 
brott som sker på internet. Allting som sker på internet sprider sig väldigt snabbt utanför 
en geografisk plats. Det blir väldigt snabbt nationellt och väldigt snabbt internationellt 
och då måste man ha de här kontaktvägarna uppbyggda, att skapa förutsättningar på ett 

betydligt bättre sätt än vad vi har haft innan och att jobba ihop gemensamt över 
regiongränserna och nationellt. Där tror jag att ett vidare steg sen är att hitta ytterligare 
samarbetspartners som man kan ha tätare relationer till utanför landets gränser. Det blir 

betydligt snabbare och enklare att kunna skjuta saker mellan de olika 
polismyndigheterna i de olika länderna där det är aktuellt och för att kunna jobba med 
olika ärenden. 

Några informanter vittnar om en organisatorisk problematik när det kommer till barnpornografi. 

Vart ansvarsfrågan ligger har många gånger inte utretts. Inte heller är det säkert att rätt 

kompetens och rätt stöd finns tillgängligt.  

Det har haltat lite, det måste vi erkänna, inom polisverksamheten med den här typen av 
brott. Vi har inte haft kompetensen på rätt ställe. Det har vart svårt när dom här 
ärendena har dykt upp, vem ska göra vad och var ligger ansvaret. 

Många gånger handlar barnpornografiutredningar om en resursfråga. Stora utredningar kräver 

ofta omfattande resurser för att utredas. Frågan är om det är proportionerligt i relation till den 

faktiska påföljden. 
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Det har ju alltid varit lite så att man slår ifrån sig när man får dom här ärendena som är 
av större karaktär. Ja, men det är nog inte vårt. Men så går det ju inte att tänka utan 
någon måste ju faktiskt tala om att det här är vårt och det tar vi ansvar för fastän det tar 
resurser. För hela tiden så är allt en resursfråga. Tid, pengar och resurs i relation till 

straffvärdet på brottet och är det ett prioriterat brott eller inte. 

Samtidigt som barnpornografi ofta står i konkurrens med annan brottslighet, rent resursmässigt. 

Man hör ju mycket i media just nu om att hantera gängkriminalitet och det, det är ju en 
annan stor utmaning men IT-världen är ytterligare en sådan puck som är jätteviktigt att 
få grepp om. Hur ska man hantera, hur ska man agera, hur ska man utreda? 

Barnpornografibrottet är inte ett brott som har någon högre straffsats så är det ju heller 
inte prioriterat. Har vi då ett, till exempel, groomingbrott som också är IT-relaterat men 

som har målsägare som oftast är underårig har vi ett lagstadgat krav på oss att utreda det 
inom tre månader så det är ju ett sånt brott som blir prioriterat att utreda. 

För att nå framgång i barnpornografiska ärenden nämns flera faktorer. Dels krävs det rätt 

utrustning, såsom exempelvis digital spaning, och personlig utveckling via vidareutbildning. 

Men det viktigaste är att utredarna får arbeta med barnpornografi på kontinuerlig basis och inte 

hoppa mellan olika typer av ärenden.  

Men kanske allra viktigast att man faktiskt får jobba med den här typen av ärenden på 
kontinuerlig basis det är ganska invecklat tekniskt, för man kör mycket dataprogram, 
man behöver vara inne i det här för att hålla uppe kontinuiteten. 

Följa med i Internets trender liksom att ge polisen möjlighet att även, alltså fysisk 
spaning har vi ju full rätt att göra hur mycket vi vill men vi har inte samma möjlighet att 
vara på nätet. 

Det har spretat väldigt och det har varit väldigt svårt att få skjuts på det och få saker och 
ting gjorda snabbt och på ett bra sätt. Den viktigaste delen för oss är att vi gemensamt 

jobbar i dom här ärendena så att vi känner oss rättssäkra och kan lämna ifrån oss ett 
material som är professionellt utredningsmässigt. 

Det krävs också ett nära samarbete med den IT-forensiska verksamheten, då den tekniska 

komplexiteten är hög i den här typen av brottslighet. Många utredare har inte tillräcklig teknisk 

kompetens och är därför beroende av den IT-forensiska verksamheten. Samarbetet bidrar till att 

brott utreds snabbare och att rättssäkerheten stärks när kompetens läggs på rätt ställe. 
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Man ska ha folk till det, bra forensiker, nära samarbete med olika aktörer inom 
myndigheten och rätt utrusning och åka på utbildningar. 

Vi kan ju verkligen väldigt lite om tekniken, så vi är ju otroligt beroende av att ha IT-

tekniker och IT-forensiker och att kunna jobba väldigt tajt när man har ett sånt här 
ärende. Om man ska hålla förhör med en misstänkt person så måste man både förstå hur 
har detta gått till och hur har man gått tillväga på datorn.  

Inte bara förklara utan också förstå vad den misstänkte faktiskt säger under förhören så 
att man kan hjälpa utredarna att ställa relevanta följdfrågor, det är ju jätteviktigt för 
annars blir det ju lätt att man får ta igen det efter förhören. 

Dock kan det vara svårt att veta vad utredarna faktiskt kan få hjälp med av IT-forensikerna eller 

vad IT-forensikerna faktiskt kan hjälpa med. De brottsutredande och de IT-forensiska 

verksamheterna måste förstå varandras arbetsuppgifter på att bättre sätt för att effektivisera 

arbetet. 
Vi förstår ju inte alltid riktigt vad vi kan få hjälp med. För att vi ska kunna komma ännu 
närmare varandra behöver vi förstå varandras verksamhet. Vi behöver veta vad vi kan 

fråga efter. 

När det gäller just barnpornografi att vi måste landa i en trygghet i att vi gör likadant 
och att vi gör rätt saker på rätt sätt tillsammans. 

6.3 Informanternas perspektiv av barnpornografilagen 

Under det här temat presenteras informanternas erfarenheter och åsikter relaterade till BrB 

16:10a. Problematiska aspekter rörande själva lagstiftningen berörs och hur den upplevs tolkas 

och praktiseras i olika rättsinstanser. 

Samtliga informanter har en del att säga om lagstiftningen. Alla är eniga om att det är 

problematiskt att lagstiftningen är placerad i BrB 16:de kapitlet. Främst på grund av att brottets 

dignitet sjunker då brottsligheten betraktas som ett innehavsbrott och inte ett brott mot en person. 

Det ligger i 16:onde kapitlet tillsammans med andra brott mot staten. Man anser inte att 

barnen på bilderna i den bemärkelsen är målsägande och det gör ju att många tyvärr 
fortfarande ser som ett rent innehavsbrott, att det bara är en bild. 
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Samtidigt uttrycker några av informanterna att det egentligen inte är placeringen som är 

problemet utan hur lagstiftningen tolkas. Bedömningen i rättssalen minskar digniteten av brottet 

då påföljden döms i den lägre straffskalan trots att utredningen visar på brott av grövre art. 

Egentligen spelar det mig ingen roll vart, i vilket kapitel det ligger i egentligen men jag 

anser att för att få upp digniteten på det så tror jag att det hade varit bättre att lägga det i 
sjätte kapitlet. 

Det går ju i praktiken att hitta jättemycket grovt material och så bedöms det ändå inte 

som ett grovt barnpornografibrott. 

Det finns flera sätt att försöka få upp digniteten av barnpornografibrottet. Ett sätt skulle kunna 

vara att höja straffskalan. Genom att höja straffskalan skulle digniteten öka samtidigt som andra 

utredningsverktyg skulle bli tillgängliga som är mer effektiva och anpassade för spaning i digital 

miljö, såsom hemliga tvångsmedel, menar informanterna.  

Det handlar om att vi jobbar med låga straff, att vi väldigt sällan jobbar med 
fängelsestraff utan det är böter och villkorlig dom eller samhällstjänst som vi sitter och 
jobbar med. 

Sedan så skulle jag vilja ha lite hårdare straff så att man kan få lite andra verktyg att 
arbeta med såsom hemliga tvångsmedel i form av hemlig avlyssning på telenätet och 
spåra den vägen. Antingen har vi för låga straff eller så har vi för höga krav för att 

använda vissa tvångsmedel. Vi skulle kunna göra så otroligt mycket, mycket mer om vi 
hade fått använda oss av de verktygen faktiskt har kunskap och kompetens av att 
använda. 

Samtliga informanter upplever att lagstiftningen är förlegad och ålderdomlig. För det första 

problematiseras brottets beteckning, barnpornografi. Barn och pornografi som två skilda ord har 

positiva betydelser. När dessa sätts ihop betraktas det som något brottsligt. Informanterna är 

eniga om att brottet bör kallas för ett dokumenterat sexuellt övergrepp istället för barnpornografi.  

Jag tror framförallt att börja kalla det för ett dokumenterat sexuellt övergrepp istället för 
barnpornografi. Pornografi är ju i grund och botten något fint, barn är också något fint 

men lägger man ihop två fina ord så ska det betraktas som något som är avskyvärt av de 
flesta. 
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För det andra problematiseras att lagstiftningen är teknikneutral och stiftad innan brottets 

digitalisering. Det har blivit mycket lättare att begå den här typen av brott sedan digitaliseringen. 

Problemet är att den är formulerad på ett ålderdomligt sätt innan den tekniska 
utvecklingen tog fart. Den skrevs utifrån hur det såg ut då och lagstiftningen har inte 

utvecklats till hur det ser ut idag. 

En tredje faktor till att lagstiftningen bör moderniseras handlar om att dagens formulering 

upplevs bygga på en räkneprincip. Påföljden upplevs bestämmas utifrån mängd och inte utifrån 

innehåll. Samtliga informanter är eniga om att ett grovt brott inte ska handla om ett visst antal 

bilder och filmer ur ett beslag utan det faktiska innehållet. 

Det är någon som far illa. Sen spelar det ingen roll om personen har 150,000 bilder och 

filmer eller om han har tvåhundra det är ju ändå innehållet på bilden som är det värsta.  

Samtliga informanter anser att lagstiftarna behöver formulera lagen så att offren bakom 

gärningarna synliggörs på ett bättre sätt. Bakom varje barnpornografisk framställning finns ett 

barn som utsätts för övergrepp och det är viktigt att dessa barn har ett fungerande skydd.  

Barnpornografi blir ju aldrig till om vi inte har en fysisk person bakom. Jag tycker att 

lagen är lite grann förkastlig faktiskt. Man borde kunna jobba med detta på ett annat sätt 
än räknesättet. 

Avslutningsvis har en informant kommit till insikt i att egentligen är det inte lagstiftningen i sig 

självt som är problemet. Eftersom det hela tiden handlar om tolkning behöver inte en ny 

tydligare lagstiftning vara lösningen på problemet. 

Den tydliga lagstiftningen blir inte så tydlig för det handlar hela tiden om att det är en 
bedömning som görs. 
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6.4 Informanternas samhällsperspektiv 

Temat redovisar informanternas reflektioner och åsikter om hur den samhälleliga debatten ser ut. 

Samhällsmedborgarna har länge varit oinformerade vad gäller barnpornografi och hur 

brottsligheten faktiskt ser ut, enligt informanterna. Den mediala rapporteringen har, till viss del, 

höjt kunskapsnivån men det råder fortfarande okunskap kring brottslighetens omfattning och 

övergreppens grova karaktär. 

Det är ju många som fortfarande tror att det bara är att räkna bilder, titta på det och 

döma dem på det.  

Upplysa folk vad det verkligen innehåller, alltså vad filmerna och bilderna föreställer, 

det gör ju att förståelsen för brottet har blivit lite bättre men det är ju fortfarande ett 
slaskbrott. 

Samtliga informanter är eniga om att okunskapen hos samhällsmedborgarna är problematisk. 

Okunskapen gäller främst det faktum att barnpornografi är en del av den IT-relaterade 

brottsligheten. När IT-relaterad brottslighet kommer till tals upplevs det att många ofta relaterar 

till fildelning som länge har varit en infekterad debatt i Sverige. Informanter upplever att 

samhällsmedborgarna associerar datalagring med fildelning, övervakning och personlig integritet 

och inte att det är ett verktyg som kan utnyttjas för att spåra gärningspersoner och brottsoffer. 

Ett stort bekymmer är det här med IP-lagring, datalagringsdirektivet, där ISP:arna, Telia, 

Telenor, Com Hem lagrar godtyckligt. Kanske bör man börja låta eller tvinga de här 
ISP:arna att själv bevaka sina system. Där är vi i Sverige fruktansvärt rädda för 
yttrandefrihet och att man inte ska bli övervakad. 

Hela frågan kring, som har varit så infekterad i Sverige, fildelningsfrågan ligger till 
grund för hela debatten på internet men det får så mycket konsekvenser på andra 
områden och så mycket människor som far illa av det. Men det är kanske priset man får 

betala för att man ska kunna få fildela sin film fritt. Det blir ju effekten, det är en 
jätteutmaning att få folk att förstå det konceptet. 

En informant önskar en förändring i debatten i Sverige. Den digitala kontexten är inte avskild 

från den analoga och polisen måste kunna få använda de resurser som finns tillgängliga för att 

identifiera gärningspersonerna.  
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Det måste ske till en förändring debatten. Man måste inse att här är inte en annan del av 
livet, vi har inte IRL och på internet utan internet är också en del av IRL även om man 
kan använda sig av en annan identitet på internet så är det fortfarande en fysisk person 
som sitter bakom och den fysiska personen måste kunna hållas ansvarig för sina egna 

gärningar. 

Samtidigt är samhällsmedborgarnas rättspatos hög när det kommer till barnpornografi. Det anses 

vara ett avskyvärt brott där människor väljer att anmäla i hög omfattning vid misstanke mot 

någon.  

Det är inget som är allmänt accepterat på något sätt. Dataföretag som upptäckt 

någonting eller företag som upptäckt saker bland sina anställda, för det är ju också en 
känslig grej att man hellre väljer att mörklägga många gånger. Man inte vill ha dålig 
publicitet men inte när det gäller sånt här utan då polisanmäler man det. Det är ju också 
positivt men även inom familjer kan jag tycka att fruar anmäler sina män och sådana 

saker det finns ett liksom generellt högt rättspatos.  

Genom den massmediala rapporteringen upplevs det att en opinion har skapats hos 

samhällsmedborgarna. Denna skulle kunna utnyttjas för att höja barnpornografins dignitet i syfte 

att erhålla mer resurser.  

Det har hänt mycket med det massmediala, att barnpornografi har fått mer utrymme i 

massmedia och i och med alla sociala medier så är det ju också så att det får mycket mer 
åsikter, att folk tycker och tänker jättemycket och det är rent generellt är att alla avskyr 
barnpornografi. 

Det känns som om det finns en liten opinion bland invånarna idag att man börjar få lite 
mer insyn i vad det faktiskt handlar om att det då även sätts lite press inom polisen och 
även inom lagstiftningen som då tvingas att flytta fram skolorna helt enkelt och då 

hoppas jag att polisen kommer att få mer resurser. 
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7. Diskussion 

Detta kapitel syftar till att de olika temana, ur kapitel 6. Resultatredovisning av intervjuerna, som 

behandlar de utmaningar som informanterna själva uppfattar som centrala, ska knytas samman 

med de teoretiska perspektiven och den tidigare forskningen som tidigare presenterats för att nå 

en övergripande förståelse utifrån studiens syfte. Studiens syfte är att beskriva vilka utmaningar 

utredare på polismyndigheten upplever sig stå inför. För att uppnå syftet har semistrukturerade 

intervjuer genomförts och den tematiska analysen av dessa intervjuer fokuserar på fyra områden, 

informanternas syn på barnpornografins brottsutveckling, informanternas perspektiv av 

polismyndigheten, informanternas perspektiv av barnpornografilagen och informanternas 

samhällsperspektiv.  

Under 7.1 Resultatdiskussion kommer resultatet från den tematiska analysen att sammanställas 

tillsammans med resultat från tidigare forskning. Informanternas utsagor kommer att refereras 

utifrån avsnitt, exempelvis (Avsnitt 6.1). Under 7.2 Analysdiskussion kommer resultaten 

analyseras i relation till de valda rättssociologiska perspektiven och barnpornografilagens syfte 

samt debatten kring lagen som förs i förarbetena. Förhoppningen är att genom denna beskrivning 

bidra till förståelse för normer som dominerar inom den polisiära institutionen och som påverkar 

i vilken utsträckning digitala barnpornografibrott prioriteras av brottsbekämpande myndigheter. 

Kapitlet avslutas med en presentation av de slutsatser som dragits. Därefter ges förslag på vidare 

forskning inom området.  

7.1 Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis delade informanterna liknande åsikter, reflekterade över problem på ett 

liknande sätt och hade snarlika uppfattningar och erfarenheter. Med bakgrund i de kvalitativa 

intervjuerna och den tidigare forskningen uppmärksammades främst fem olika typer av 

utmaningar.  

För det första finns det en inbyggd problematik i vår tids digitalisering. Gärningspersonen kan 

skydda sin identitet med hjälp av anonymiserings- och krypteringstekniker vilket försvårar för 

brottsbekämpande myndigheter. Till en följd av digitaliseringen har en exponentiell ökning av 

barnpornografiskt material i omlopp på internet uppmärksammats. Det upplevs vara en 
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bidragande faktor till att det barnpornografiska materialet blivit lättillgängligt och dessa två 

faktorer tillsammans kan i sin tur ha bidragit till att övergreppen upplevs blivit av grövre karaktär 

och omfattas av allt yngre barn. (András Nagy & Mezei 2016; Avsnitt 6.1; Buzzel 2007; 

Eggenstein & Knapp 2014; Eneman 2010; Eneman 2009; Finklea & Theohary 2012; Jones 2007; 

Moore, Lee & Hunt 2007; Marcum et al., 2010; Stol 2002; Wells et al., 2007). 

För det andra upplevs det finnas en diskrepans i arbetsmetod och resurssatsning när det gäller 

brott mot barnpornografilagen mellan olika polisområden. Samtliga informanter upplever att ett 

enhetligt angreppsätt präglat av samarbete skulle kunna bidra till kompetensutbyten och i sin tur 

kunna effektivisera utredningsprocessen. Likaså eftersträvas ett bättre samarbete internationellt 

då barnpornografi främst begås på internet och inte begränsas av geografiska gränser (Avsnitt 

6.2; Stol 2002). Dock kan internationellt samarbete vara en uppgift som inte alltid är lätt att 

genomföra (Marcum et al., 2010; Stol 2002). En studie lyfter fram att en internationell databas 

för identifierade barnpornografiska bilder bör upprättas. Syftet vore att möjliggöra 

gränsöverskridande utredningar och inte slösa bort resurser på att identifiera och bedöma samma 

bilder (Wells et al., 2007). 

För det tredje upplever informanterna sig ha en begränsad kunskap om informationstekniken 

(Avsnitt 6.2; Buzzel 2007; Marcum et al., 2010; Stol 2002). Polismyndigheten bör anställa rätt 

expertis som kan den typen av högteknologiska lösningar för att förstå hur gärningspersonerna 

går till väga för att begå brotten. Informanterna önskar också att själva få vidareutbildning för att 

få en förståelse för hur brotten begås rent tekniskt (Avsnitt 6.2; Eggenstein & Knapp 2014; 

Marcum et al., 2010; Wells et al., 2007).  

För det fjärde upplevs barnpornografilagen bidra till utmaningar. Lagen upplevs ha låg dignitet 

främst på grund av att straffskalan är låg och av att barnpornografi inte betraktas vara ett brott 

mot person utan ett innehavsbrott (Avsnitt 6.3; Buzzel 2007; Eggenstein & Knapp 2014; Finklea 

& Theohary 2012; Jones 2007; Marcum et al., 2010; Wells et al., 2007). Den låga straffskalan 

bidrar även till att vissa digitala verktyg inte får användas i jakten på gärningspersonerna. Vidare 

upplevs barnpornografilagen som ålderdomlig och förlegad. Alla informanter anser att 

brottskoden bör kallas för ett dokumenterat sexuellt övergrepp istället för barnpornografi. 

Informanterna upplever också att lagens nuvarande formulering bygger på en räkneprincip, som 

innebär antalet bilder och filmer, och inte på vad som faktiskt skildras i materialet (Avsnitt 6.3). 

Det erfaras också att lagstiftningens teknikneutralitet kan bidra till att lagstiftningens utveckling 
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inte är i balans med den tekniska innovationens snabba progression vilket innebär att lagarna kan 

vara svåra att applicera på brottsligheten. Utmaningen består i att lagstiftare har svårigheter att 

överbrygga det rådande glappet mellan den digitala kontexten och dess legala dito (Avsnitt 6.3; 

Buzzel 2007; Eggenstein & Knapp 2014; Jones 2007; Stol 2002; Wells et al., 2007).  

Slutligen, för det femte, upplever informanterna att en utmaning är att samhällsmedborgarna är 

oinformerade om hur brottet barnpornografi faktiskt ser ut. Visserligen har kunskapsnivån ökat 

efter massmedias rapporteringar men det råder fortfarande okunskap kring brottslighetens 

omfattning och övergreppens grova karaktär. Okunskapen utgår främst från det faktum att 

barnpornografi betraktas vara en del av den IT-relaterade brottsligheten. När IT-relaterad 

brottslighet diskuteras är upplevelsen att många ofta relaterar till fildelning som länge varit ämne 

för en infekterad debatt i Sverige. Informanterna upplever att samhällsmedborgarna associerar 

datalagring med fildelning, övervakning och personlig integritet och inte att det är ett verktyg 

som kan utnyttjas för att spåra gärningspersoner och brottsoffer (Avsnitt 6.4). 

7.2 Analysdiskussion 

Mot bakgrund av intervjuerna verkar det som att ett brotts prioriteringsordning och dignitet 

avgörs, i första hand, utifrån brottets straffskala. Utifrån min analys av resultatet från 

intervjuerna är denna norm dominerade och så stark att den till och med skulle kunna betraktas 

som styrande. Informanterna hävdar att barnpornografibrottets låga straffskala, fängelse i högst 

två år, är en orsak till att barnpornografi är en nedprioriterad brottskategori. Den låga straffskalan 

begränsar också brottsutredarnas möjlighet att använda sig av verktyg som är bättre lämpade för 

den digitala kontexten, såsom hemliga tvångsmedel. Informanterna menar också att den låga 

straffskalan i kombination med att det oftast inte finns målsägande i målen minskar 

prioriteringsgraden och digniteten.  

Normen har identifierats och analyserats med hjälp av Hydén och Wickenbergs normmodell. 

Normer är beroende av tre förutsättningar för att kunna existera, enligt normmodellen. 

Förutsättningarna är kunskap/kognition (”K"), vilja/värde (”V") och systemvillkor/möjligheter 

(”SM"). Förutsättning ”K” är en viktig del för förståelsen om hur individer förstår och tolkar sin 

omvärld. Det kan liknas vid att brottsutredare agerar utifrån erfarenhet och rådande kunskaper. 

Det kan leda till att nya medarbetare lär från äldre och därför reproducerar normen. Denna 
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förutsättning identifierades genom att informanterna uttryckte osäkerhet och okunskap i 

förhållande till digitala barnpornografibrott. Förutsättning ”V” beskrivs ligga till grund för 

individers eller gruppers handlande. Värdet på barnpornografibrottet värderas lågt. Digniteten är 

låg som en följd av den låga straffskalan. Informanter menar också att barnpornografiutredningar 

kräver omfattande resurser. Viljan att lägga omfattande utredningsresurser på brottslighet som 

inte genererar till höga straff bedöms låg. Förutsättning ”SM” omfattas av de faktiska 

möjligheterna och systemvillkoren. Systemvillkoren och möjligheterna bedöms även de var låga. 

Som redovisats ovan kräver barnpornografiutredningar omfattande resurser. Främst på grund av 

IT-tekniska resurser för att lösa krypteringar och den, oftast, stora mängd material som ska 

bearbetas. Dessutom vittnar informanter också om att barnpornografiutredningarna står i 

konkurrens rent resursmässigt med andra brottstyper som har ett målsägande, såsom 

groomingbrotten.  

Denna norm kan förstås utifrån Harts teori om erkänningsreglen. Erkänningsreglen finns inte 

explicit i någon lag utan kan liknas vid en konvention som skapas och utvecklas kollektivt 

genom ett samspel mellan domstolar, tjänstemän och privatpersoner och anger vad som är 

gällande rätt. Gällande rätt skulle kunna liknas vid en prioriteringsordning, en norm, där de 

svenska grundlagarna betraktas ha högsta prioritering och juridisk doktrin betraktas ha lägst av 

de rättskällor som, enligt erkänningsregeln, är en del av gällande rätt (Dahlman 2010, ss. 21ff). 

Likaså skulle prioriteringsordningen inom Polismyndigheten kunna beskrivas på liknande sätt. 

Brottskoder som har en straffskala med höga fängelsestraff prioriteras i större utsträckning än 

brottskoder med straffskala från böter till korta fängelsestraff. Det kan uppfattas som att 

kollektivet inom polismyndigheten har skapat denna norm där prioriteringsgraden bestäms 

utifrån brottskodens straffskala. Harts teori kan med andra ord påtala vikten av sociala normer 

vid prioriteringsbeslut inom Polismyndigheten (Dahlstrand 2012 s. 120). Prioriteringsnormen 

kan också betraktas som en professionell norm som tillämpas inom Polismyndigheten. 

Både prioriteringsnormen inom Polismyndigheten och gällande rätt är kollektivt framställda, och 

kan därför förändras över tid, enligt Harts teori om erkänningsregeln. Prioriteringsnormen är 

beroende av kollektivets tillämpning och val av vad som ska prioriteras och kan därför snabbt 

förändras om tillräckligt många individer agerar utifrån en ny prioriteringsnorm. En lag kan 

ändras men det gör ingen skillnad om den inte erkänns som viktig eller praktiseras inom 

rättsväsendet. 
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Av det som framgår i förarbetena och i den juridiska litteraturen finns det inga belägg för att 

nedprioritera barnpornografibrott på grund av låg straffskala. Situationen liknar ett klassiskt ”gap 

problem” mellan lagstiftningens intentioner (law in books) och dess verkliga utfall (law in 

action). Glappet uppstår när dessa två förhållanden inte harmoniserar med varandra. Glappet kan 

skapa ineffektivitet inom rättsväsendet och spänningar mellan olika aktörer. Spänningar kan 

komma till uttryck dels mellan olika polisområden, dels mellan olika aktörer som 

Polismyndigheten och samhällsmedborgarna eller Polismyndigheten och domstolen.  

En spänning, som också kan utlösa ineffektivitet, har identifierats. Det är spänningen mellan 

olika polisområden. Samtliga informanter hävdar att de upplever skillnader inom sitt eget och 

mellan andra polisområden. Några informanter menar att de utarbetat bättre arbetsmetoder som 

möjliggör att resurser kan läggas på att hitta utsatta barn, samtidigt som andra områden, i värsta 

fall, inte lägger några resurser alls på att utreda barnpornografibrott eller arbetar utifrån 

räkneprincipen. En informant menar att den främsta anledningen till att polisområden fortfarande 

arbetar utifrån mängd och använder sig av räkneprincipen är okunskap och osäkerhet, man vet 

helt enkelt inte vad som ska göras och vem som bär ansvaret för att barnpornografibrotten utreds.  

Dessa skillnader kan både skapa spänningar och ineffektivitet. 

En ineffektivitet som identifierats finns inom Polismyndigheten. Informanter upplever en 

organisatorisk problematik och menar att Polismyndigheten i stort, mellan flera polisområden, 

haft svårt att hantera barnpornografibrottet. Det finns inte någon explicit policy för vem inom 

den enskilda myndigheten som bär det yttersta ansvaret för att barnpornografibrotten ska utredas. 

Informatörer hävdar också att det inte alltid finns rätt stöd och kompetens tillgänglig. Det gör att 

utredningarna blir, och upplevs, ineffektiva.  

En annan ineffektivitet som uppmärksammats gäller de olika polisområdenas olika 

tillvägagångssätt i hur brottsutredningarna bedrivs. Några informanter vittnar om att några 

polisområden bygger upp och provar egna arbetsmetoder. En gemensam önskan som finns hos 

informanterna är ett enhetligt tillvägagångssätt där alla polisområden jobbar utifrån samma 

premisser. Informanterna önskar även en samlingsplats där erfarenheter och kompetenser kan 

delas och spridas mellan polisområdena. Ett sådant projekt har startats på nationell nivå, ett 

cybercrimecenter, och tanken är att liknande regionala center ska skapas. Tanken är att det ska se 

likadant ut i hela Sverige, beskriver informanterna. 
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Mot bakgrund av resultatet ur intervjuerna upplever informanterna ett glapp mellan den 

brottsutredande och den dömande verksamheten. Enligt informanterna kan brottsutredare göra en 

bedömning om att ett barnpornografiskt material som grovt samtidigt som rätten bedömer 

påföljden utifrån den lägre delen av straffskalan. Det kan betraktas som att normer som avser 

samma händelse skiljs åt mellan två professionella grupper. Det kan liknas vid Åströms studie 

(1988) om parallella normbildningsprocesser. Dessa olikartade normer skapar i sin tur 

spänningar mellan verksamheterna. Analysen visar att spänningarna är sprungna ur den 

dominerande normen om att den digitala barnpornografins prioriteringsordning inom 

polismyndigheten är beroende av höga straff. 

Som beskrivits finns det en önskan hos informanterna om att höja straffen för brott mot 

barnpornografilagen. Det stöds av att brottets dignitet höjs och möjliggör användning av verktyg 

anpassat för digital spaning. Pound (1910, s. 22) menar, bland annat, att lagen alltid bör vara i 

ständig utveckling på grund av att lagens utformning kan skapa situationer där de påbjudna 

verktygen inte alltid leder till den rätta eller mest effektiva metoden för att nå målet. Att höja 

straffen eller minska kraven för att bedriva digital spaning är straffrättspolitiska frågor som 

hanteras av lagstiftarna när lagen utformas (Asp & Ulväng 2014, s. 12ff). Därför har dessa frågor 

redan tagits hänsyn till. Frågan är om det kan betraktas som ett legitimt skäl att höja straffen för 

att få tillgång till andra utredningsverktyg. Utifrån teorin om förtjänstetik betraktas det inte ett 

legitimt skäl. Straffet ska vara proportionerligt med gärningen och ska inte ha något att göra med 

allmännyttan. Dock framgår det inte i barnpornografins förarbeten om vad som är mest 

klandervärt, mängden av barnpornografiskt material eller innehållet i materialet oavsett mängd. 

Denna problematik kan därför betraktas som ett ”gap problem”.  

Ur barnpornografilagens förarbeten synliggörs en tydlig intressekonflikt. Den gäller att, å ena 

sidan lagstifta förkastliga handlingar för att markera oönskade handlingar, å andra sidan se till 

rättsväsendets faktiska förmåga att effektivt göra något åt brottsligheten. Konflikten handlar om 

huruvida det är befogat att straffbelägga innehav, både med hänsyn till effektiviteten av 

kriminaliseringen och till de motstående tryck- och yttrandefrihetsrättsliga värdena (prop. 

1997/98:43, s. 64). Att barnpornografilagen finns trots att den inte upplevs effektiv av 

informanterna kan förstås utifrån rättens roll i samhället. Straffrätten kan definieras som den 

samling normer som inte anses godtagbar och det som är förbjudet. Straffrätten ger på så sätt en 

bild av vilka normer som är särskilt betydelsefulla i samhället (Asp och Ulväng 2014, s. 10; 
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Dahlman 2010, s. 13). Lagstiftning kan ha ett egenvärde i sig genom att staten markerar vad som 

inte är ett accepterat beteende. På så sätt kan straffrätten statuera handlingar som oacceptabla 

eller förbjudna utan att för den sakens skull ha som syfte att föra alla gärningspersoner inför 

rätta. Ett av syftena med kriminaliseringen av barnpornografi var en förhoppning om att 

efterfrågan skulle minska och att det i förlängningen skulle leda till minskad produktion och 

spridning av materialet (prop. 1997/98:43, s. 64). Utifrån det nyss sagda görs tolkningen att 

brottskodens primära syfte är att manifestera en förbjuden handling. I förlängningen bidrar det 

till att barnpornografi blir nedprioriterad.  

Mot bakgrund av både resultat ur intervjuerna och diskussion i förarbetena finns det en konflikt 

om i vilket kapitel i brottsbalken som barnpornografilagen bör ligga. Samtliga informanter menar 

att barnpornografilagen borde placeras i kapitel 6. Om sexualbrott istället för kapitel 16. Om 

brott mot allmän ordning. Dock förklaras valet av placeringen av barnpornografilagen ur dess 

förarbeten. Placeringen syftar till att skydda flera skyddsintressen. 

Det identifieras ytterligare ett glapp mot bakgrund ur resultatet från intervjuerna. Informanterna 

upplever att samhällsmedborgarna har hög rättspatos och anmälningsbenägenhet samtidigt som 

brottsutredarnas tendens att utreda brottet är låg. Det kan beskrivas som att 

samhällsmedborgarnas norm är att vidta aktiva åtgärder mot barnpornografi och att den 

samhälleliga normen är att barnpornografi upplevs som ett mycket allvarligt brott till skillnad 

från brottsutredarens dito. Detta skapar spänningar mellan polismyndigheten och 

samhällsmedborgarna som skulle kunna leda till att det samhälleliga förtroendet för 

polismyndigheten sjunker. 

7.3 Studiens slutsatser 

Syftet med studien är att beskriva vilka utmaningar utredare vid polismyndigheten upplever sig 

stå inför i relation till digital barnpornografi. Denna kunskap ska, i sin tur, bidra till en förståelse 

av normer som dominerar inom den polisiära institutionen och som påverkar i vilken 

utsträckning digitala barnpornografibrott prioriteras av brottsbekämpande myndigheter. Studiens 

frågeställning är: Vilka omständigheter bidrar till att utredare vid Polismyndigheten kan uppleva   

barnpornografibrott som svårutredda? 
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Det konstateras att brottsutredare av digital barnpornografi tacklar flera typer av utmaningar och 

omständigheter som kan bidra till att barnpornografibrott upplevs som svårutredda av 

brottsutredare. Dels utvecklas tekniken väldigt snabbt som försvårar utredningsarbetet, dels 

upplevs barnpornografilagen inte riktigt hänga med i den snabba progressionen. Informanterna 

upplever också att flera utmaningar, kanske de allra största, kommer från den egna myndigheten. 

Det sker inga större resurssatsningar och i värsta fall inga alls. Samarbetet mellan olika 

polisområden bör förbättras och även samarbetet internationellt. Digital barnpornografi är ett 

digitalt brott som inte begränsas av geografin och det bör inte heller utredningsarbetet göra, 

enligt informanterna.  

En av de största utmaningarna är okunskapen om digital barnpornografi, vad gäller både inom 

polismyndigheten, hos kollegor, men också i samhället. De sociala normerna upplevs vara att 

barnpornografi betraktas som klandervärt och förbjudet. Samhällsmedborgarnas rättspatos att 

anmäla och agera på normen är hög till skillnad från polismyndighetens som inte agerar i samma 

utsträckning genom utredningsresurser.  

Ur analysen belyses flera gap problem relaterat till digital barnpornografi. Det finns glapp mellan 

Polismyndigheten och dömande instanser, Polismyndigheten och samhället, barnpornografilagen 

och den digitala utvecklingen samt inom olika polisområden. Barnpornografibrott kan därför 

upplevas svårutredda. Analysen visar också att det främst är en norm som dominerar inom 

Polismyndigheten. Det är normen om att ett brotts prioriteringsordning och dignitet avgörs, i 

första hand, utifrån brottets straffskala. Utifrån min analys är denna norm dominerade och 

kanske till och med så stark att den skulle kunna betraktas som styrande. 
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7.4 Förslag för framtida forskning 

Under arbetets gång har nya kunskapsluckor observerats. Den här studien har ett 

brottsutredarperspektiv. Vidare studier skulle kunna använda sig av samma utgångspunkt men 

studera andra delar av rättsväsendet. Till exempel hur rådmän, åklagare eller nämndemän 

upplever problematiken kring barnpornografi och hur deras normer speglar deras ageranden. 

Likaså skulle även studier i hur samhällsmedborgarna upplever att rättsväsendet sköter sig i den 

här frågan och hur det i sin tur påverkar rättsväsendets förtroende.  

Barnpornografiska skildringar i text och ljud är inte kriminaliserat, därav kan till exempel böcker 

och texter gestalta barnpornografiska skildringar utan att det är kriminaliserat. Likaså är det 

teoretiskt möjligt att spela in ljudupptagningar av övergrepp utan att det är kriminaliserat. Därför 

skulle det vara intressant att studera hur denna gränsdragning är gjord, och hur gränsdragningen  

kan ställa till problem för rättsväsendet.  

I mailkontakt med statistiska centralbyrån framgick det att det inte finns någon statistik som 

visar på hur många brottsutredare som utreder barnpornografibrott. Därför skulle det skulle vara 

intressant att undersöka skillnader i resurssatsning mellan olika polisområden i Sverige. Det 

skulle, förslagsvis, kunna genomföras med en kvantitativ studie.   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Bilaga 
1. Intervjuguide  
Inledning: 

1. Berätta lite kort om vem du är och vad du arbetar med. 

Barnpornografins evolution och dess påverkan: 

2. Upplever du att brottet barnpornografi har förändrats över tid? På vilket sätt? Förklara. 

3. Vilka trender kan du se när det gäller barnpornografi?  

4. Har detta påverkat din arbetssituation och/eller arbetsbelastningen? På vilket sätt? Utveckla. 

5. Vilka är de största utmaningarna för dig som utredare av barnpornografi? 

Lagstiftningen: 

6. Hur förhåller du i din arbetsroll dig till lagstiftningen BrB 16 kap. 10 a §? 

7. Vilket syfte tror du att lagstiftningen fyller (BrB 16 kap. 10 a §)? 

8. Finns det något du tycker är bra med lagstiftningen? 

9. Finns det något som du upplever att lagstiftningen missar? 

10. Upplever du att lagstiftningen fungerar bra i relation till trenderna du tidigare berättade om? 
Varför/varför inte. 

11. Hur skulle lagstiftningen kunna förändras för att hänga med i utvecklingen? 

Framtiden: 

12. Hur tror du att utvecklingen kommer att se ut inom en tioårsperiod? [brottsligheten ökar/
minskar, vilken arena, hur brottsligheten förändras, vilka metoder utredare har etc] 

13. Vad skulle man kunna göra i de olika nivåerna, allmänheten, myndigheter, politiskt, 
internationellt? 

Avslutning: 

14. Kan du beskriva helheten utifrån hur du ser på problematiken? (barnpornografi, utredning, 
lagstiftning) 

15. Har du något annat du kommer att tänka på? 

16. Skulle du vilja sammanfatta de viktigaste punkterna enligt dig av det vi tagit upp under 
intervjun?
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