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BILAGA 4. RIKSREVISIONENS ENKÄTER TILL POLISREGIONERNA OCH ÅKLAGAROMRÅDENA

Riksrevisionens enkäter till polisregionerna
och åklagarområdena

Enkätfrågor till polisregionerna
1. Svarande polisregion:
Nord

Öst

Mitt

Väst

Bergslagen

Syd

Stockholm

Arbetsmetoder och tekniska
förutsättningar

2. Finns det en vedertagen och dokumenterad arbetsmetod, vägledning eller riktlinjer
som fungerar som ett stöd i arbetet med it-brott och it-relaterad brottslighet? Om ja,
ange även vilken arbetsmetod, vägledning eller vilka riktlinjer som avses och om
denna metod, vägledning eller riktlinje är regionalt eller nationellt förankrad
Ja, nämligen;

Nej

3. Under vilka moment i förundersökningen utöver den it-forensiska
undersökningen är it-forensikerna delaktiga?
Ofta

Arbetsmöten under förundersökningen

Planering av husrannsakan/beslag

Genomförande av husrannsakan/beslag
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Mer sällan

Aldrig
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Förhör

Annat _________________________

4. Hur stor andel av den totala mängden inkomna ärenden (dvs. alla typer av
brottslighet) i regionen per år kräver normalt sett en it-forensisk undersökning?
0-19 %

40-59 %

20-39 %

60-79 %

80-100 %

5. Är den tekniska utrustningen ett hinder för vilka it-forensiska
undersökningar ni kan göra på regionnivå?
Ofta.

Mer sällan.

Ibland.

Nej, inte alls.

6. Om den tekniska utrustningen på regionnivå är ett hinder för it-forensiska
undersökningar, ange vilka hinder och vilka konsekvenser detta får. Ge exempel.
7. Hur ofta begär ni biträde från annan polisregion/polismyndighet i
utredningar av it-brott och it-relaterad brottslighet?

Ofta, uppskatta antal gånger per år.

Ibland, uppskatta antal gånger per år.

Mer sällan, uppskatta antal gånger
per år.
Aldrig.

8. Vilka är de vanligaste orsakerna till att ni begär biträde från annan
polisregion/polismyndighet?
9. Hur ofta begär regionen biträde från RKP/NOA i utredningar av it-brott
och it-relaterad brottslighet?

Ofta, uppskatta antal gånger per år.

Ibland, uppskatta antal gånger per år.

Mer sällan, uppskatta antal
gånger per år.
Aldrig.
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10. Vilka är de vanligaste orsakerna till att ni begär biträde från RKP/NOA?
11. Är er uppfattning att ni vid begäran om biträde från RKP/NOA i utredningar
som rör it-brott och it-relaterad brottslighet har fått den hjälp och det stöd som
ni efterfrågat?
Alltid.

Ibland.

Aldrig.

Ofta.

Mer sällan.

12. Vad kan förbättras i det stöd och den hjälp som RKP/NOA ger? Ge exempel.
13. Är det tydligt uttalat vart polisregionen kan vända sig för att begära biträde, stöd
eller hjälp under arbetet med utredningar av it-brott och it-relaterad brottslighet? Om
nej, ange vad som kan förbättras (till exempel särskild rutin, blankett, kontaktvägar etc).
Ja

Nej

Övrig kommentar

Organisation

14. Hur många allmänutredare finns det i polisregionen inkluderat polisområdena?
(Ange nuvarande antal årsarbetskrafter)
15. Finns det särskilt utpekade it-utredare i polisregionen? (Ange nuvarande
antal årsarbetskrafter)
Ja, på regionnivå, ange antal årsarbetskrafter.
Ja, på polisområdesnivå, ange antal årsarbetskrafter.
Nej, vi har inga särskilt utpekade it-utredare.

16. Om särskilda it-utredare finns i polisregionen, ange organisationstillhörighet i den
nya Polismyndigheten (dvs. från och med den 1 januari 2015).
På polisregionnivå – ange närmare organisationstillhörighet på textraden
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På polisområdesnivå – ange närmare organisationstillhörighet på textraden
Det finns särskilt utpekade it-utredare men det är ännu inte beslutat hur de ska organiseras

17. Om särskilda it-utredare funnits i den tidigare polisorganisationen, ange
organisationstillhörighet i den gamla polisorganisationen (dvs. före den 1 januari
2015).
18. Finns det it-forensiker i polisregionen? (ange nuvarande antal årsarbetskrafter).
Ja, på polisregionnivå, ange antal årsarbetskrafter
Ja, på polisområdesnivå, ange antal årsarbetskrafter
Nej, det finns inga it-forensiker i regionen eller i polisområdena

19. Om it-forensiker finns i polisregionen, ange organisationstillhörighet i den nya
Polismyndigheten (dvs. från och med den 1 januari 2015).
På polisregionnivå - ange närmare organisationstillhörighet på textraden
På polisområdesnivå - ange närmare organisationstillhörighet på textraden
Det finns särskilt utpekade it-utredare men det är ännu inte beslutat hur de ska organiseras

20. Ange organisationstillhörighet för it-forensikerna i den gamla
polisorganisationen (dvs. före den 1 januari 2015).
21. Har ni eller kommer ni innan 1 juli 2015 att bilda en särskild grupp/grupper
eller enhet som arbetar med följande brottskategorier?
På regionnivå

På polisområdesnivå

Barnpornografi

Bedrägerier

Dataintrång
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Utbildning

22. Finns det krav på särskild utbildning inom it-området för att utreda it-brott och
it-relaterad brottslighet? Om ja, ange vilken/vilka specifika utbildningar som avses.
Ja, för it-forensiker, nämligen:

Nej

Ja, för utredare, nämligen:

Övrig kommentar

Ja, för FU-ledare, nämligen:

23. Är er uppfattning att Polismyndighetens och Polishögskolans utbud av
utbildningar inom it-området för olika yrkesgrupper inom polisen är tillräckligt för
att kunna arbeta med it-brott och it-relaterad brottslighet? Om nej, ange inom vilket
område det saknas utbildning.
Ja

Nej, utbildning behövs inom följande område/n:

Övrig kommentar

24. Finns det hinder för att kunna ta del av adekvat utbildning inom området för att
kunna utreda it-brott och it-relaterad brottslighet? (till exempel ont om tid, kostnader
för kursavgifter eller resor i samband med kurser i utlandet). Om ja, ange vilka
hindren är och för vilka personalgrupper det gäller.
Ja, nämligen:

Nej

25. Uppskatta vilken utbildningsbakgrund it-forensikerna på polisregionnivå har
inom it och it-forensik. Uppskatta och ange fördelningen av it-forensikernas
utbildningsbakgrund i procent.
Ingen utbildning, självlärd inom it-forensik, andel i procent.
Enstaka kurser inom it-forensik eller motsvarande, andel i procent.
Fördjupad utbildning inom it-forensik eller motsvarande, andel i procent.

26. Uppskatta vilken utbildningsbakgrund it-forensikerna på polisområdesnivå har
inom it och it-forensik. Uppskatta och ange fördelningen av it-forensikernas
utbildningsbakgrund i procent.

6

RIKSREVISIONEN

BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT

DNR: 31-2014-0837

Ingen utbildning, självlärd inom it-forensik, andel i procent.
Enstaka kurser inom it-forensik eller motsvarande, andel i procent.
Fördjupad utbildning inom it-forensik eller motsvarande, andel i procent.

27. Uppskatta vilken utbildningsbakgrund it-utredarna på polisregionnivå har inom
it. Uppskatta och ange fördelningen av it-utredarnas utbildningsbakgrund i procent.
Ingen utbildning, inga särskilda kunskaper inom it, andel i procent.
Ingen utbildning, självlärd inom it, andel i procent.
Enstaka kurser inom it, andel i procent.
Fördjupad utbildning inom it, andel i procent.
Har inga it-utredare.

28. Uppskatta vilken utbildningsbakgrund it-utredarna på polisområdesnivå har
inom it. Uppskatta och ange fördelningen av it-utredarnas utbildningsbakgrund
i procent.
Ingen utbildning, inga särskilda kunskaper inom it, andel i procent.
Ingen utbildning, självlärd inom it, andel i procent.
Enstaka kurser inom it, andel i procent.
Fördjupad utbildning inom it, andel i procent.
Har inga it-utredare.

29. Uppskatta vilken utbildningsbakgrund övriga utredare på polisregionnivå
har inom it. Uppskatta och ange fördelningen av utredarnas
utbildningsbakgrund i procent.
Ingen utbildning, inga särskilda kunskaper inom it, andel i procent.
Ingen utbildning, självlärd inom it, andel i procent.
Enstaka kurser inom it, andel i procent.
Fördjupad utbildning inom it, andel i procent.
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30. Uppskatta vilken utbildningsbakgrund övriga utredare på polisområdesnivå
har inom it. Uppskatta och ange fördelningen av utredarnas utbildningsbakgrund
i procent.
Ingen utbildning, inga särskilda kunskaper inom it, andel i procent.
Ingen utbildning, självlärd inom it, andel i procent.
Enstaka kurser inom it, andel i procent.
Fördjupad utbildning inom it, andel i procent.

31. Uppskatta vilken utbildningsbakgrund FU-ledare på polisregionnivå har inom it.
Uppskatta och ange fördelningen av FU-ledarnas utbildningsbakgrund i procent.
Ingen utbildning, inga särskilda kunskaper inom it, andel i procent.
Ingen utbildning, självlärd inom it, andel i procent.
Enstaka kurser inom it, andel i procent.
Fördjupad utbildning inom it, andel i procent.

32. Uppskatta vilken utbildningsbakgrund FU-ledare på polisområdesnivå har inom it.
Uppskatta och ange fördelningen av FU-ledarnas utbildningsbakgrund i procent.
Ingen utbildning, inga särskilda kunskaper inom it, andel i procent.
Ingen utbildning, självlärd inom it, andel i procent.
Enstaka kurser inom it, andel i procent.
Fördjupad utbildning inom it, andel i procent.

Enkätfrågor till åklagarområdena
1. Svarande åklagarområde:
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Nord

Öst

Mitt

Väst

Bergslagen

Syd
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2. Hur många kamrar ingår i ert åklagarområde?
3

4

5

6

7

3. Uppskatta hur stor andel av den totala mängden inkomna ärenden till ert
åklagarområde som kräver särskild it-kunskap hos åklagaren för att kunna
säkerställa en effektiv förundersökningsledning?

0-19 %

40-59 %

20-39 %

60-79 %

80-100
%

4. Finns det en vedertagen och dokumenterad arbetsmetod, vägledning eller
riktlinjer som fungerar som ett stöd i arbetet med it-brott och it-relaterad
brottslighet? Om ja, ange även vilken arbetsmetod, vägledning eller vilka
riktlinjer som avses och för varje metod, vägledning eller riktlinje om denna
är regionalt eller nationellt förankrad
Ja, nämligen:

Nej.

5. Hur många åklagare finns i ert åklagarområde inkluderat kamrarna?

6. Finns särskilt utpekade it-åklagare i ert åklagarområde? (Ange nuvarande antal
årsarbetskrafter)
Ja, antal årsabetskrafter

Nej, det finns inga it-åklagare i åklagarområdet

7. Om särskilt utpekade it-åklagare finns i ert åklagarområde, ange hur
många kamrar som har detta och om dessa åklagare enbart handlägger itbrott och it-relaterad brottslighet.
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8. Finns det krav på åklagarna om särskild utbildning inom it-området för att
handlägga it-brott och it-relaterad brottslighet? Om ja, ange vilken/vilka
utbildningar som avses.
Ja, nämligen:

Nej

Övrig kommentar

9. Är er uppfattning att Åklagarmyndighetens, Polismyndighetens och
Polishögskolans utbud av utbildningar inom it-området för åklagare är
tillräckligt för att kunna handlägga it-brott och it-relaterad brottslighet?

Om nej, ange vilken/vilka typer av utbildningar som ni tycker saknas.
Ja

Nej

Övrig kommentar

10. Finns det hinder för att kunna ta del av adekvat utbildning inom itområdet? (Till exempel ont om tid, kostnader för kursavgifter eller resor i
samband med kurser i utlandet). Om ja, ange vilka hindren är
Ja

Nej

11. Uppskatta vilken utbildningsbakgrund it-åklagarna i erat åklagarområde
har. Uppskatta och ange fördelningen av it-åklagarnas utbildningsbakgrund
i procent.
Ingen utbildning, inga särskilda kunskaper inom it-området, andel i procent.
Ingen utbildning, självlärd inom it-området, andel i procent.
Enstaka kurser inom it-området, andel i procent.
Fördjupade kurser inom it-området, andel i procent.
Har inga it-åklagare, andel i procent.
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12. Uppskatta vilken utbildningsbakgrund övriga åklagare (dvs. exklusive
utpekade it-åklagare) i ert åklagarområde har. Uppskatta och ange
fördelningen av it-åklagarnas utbildningsbakgrund i procent.
Ingen utbildning, inga särskilda kunskaper inom it-området, andel i
procent.
Ingen utbildning, självlärd inom it-området, andel i procent.
Enstaka kurser inom it-området, andel i procent.
Fördjupade kurser inom it-området, andel i procent.
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