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SAMMANFATTNING 

Civila utredare är en yrkesgrupp som i Sverige har fördubblats i antalet anställda sedan 2011. 

Det verkar finnas betydande utmaningar för att socionomer som civila utredare skall ses som 

fullt integrerade medlemmar inom polismyndigheten. Detta på grund av att socionomer 

arbetar som en minoritet inom ett yrke dominerat av poliser. Syftet med vår studie var att 

undersöka socionomers upplevelser av att arbeta som civila utredare inom polismyndigheten. 

Denna kvalitativa studie grundade sig på fem intervjuer med socionomer som arbetar som 

civila utredare inom polismyndigheten. Resultatet av intervjuerna har sedan granskats och 

bearbetats med hjälp av Grounded theory som är en analysmetod inom kvalitativ forskning 

som syftar till att förstå och beskriva mänskliga fenomen (Olsson & Sörensen 2007). 

Resultatet visade på att det inom polismyndigheten finns ett fungerande samarbete genom att 

det inte görs någon skillnad på om den anställda är socionom eller polis. Däremot har det 

visat sig finnas faktorer som har en negativ påverkan på samarbetet. Arbetet som civil 

utredare upplevs som ett fritt arbete men med lagar och regler som styr samtidigt som det 

finns en önskan om utökade befogenheter för att de civila utredarna ska kunna arbeta mer 

självständigt. Socionomers kompetens har visat sig vara värdefull inom polismyndigheten. 

Detta därför att intervjupersonerna upplever att deras arbetssätt skiljer sig åt gentemot hur 

poliserna arbetar och att socionomerna därmed kompletterar poliserna på ett effektivt sätt. 

Det finns tydliga löneskillnader mellan socionomer som civila utredare och de polisiära 

utredarna vilket uppfattas som problematiskt och är en faktor till de motsättningar som finns 

mellan professionerna. Att socionomer som civila utredarna tjänar mer än de polisära 

utredarna är något som enligt Christoffersen (2017) grundar sig på skillnaderna mellan de två 

utbildningarna. Däremot framkom det även att det egentligen inte är socionomerna som har 

hög lön utan att det snarare är poliserna som har väldigt låg lön.  

 

 

Nyckelord: civila utredare, polismyndigheten, socionomer, samverkan, handlingsutrymme, 

normer, tillskrivningar. 
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1. INLEDNING 
Civilanställda är en benämning på en yrkestitel som har funnits sedan 70-talet i England, men 

då i väldigt liten utsträckning. På 20 år ökade civilanställda till att på 90-talet utgöra 30 % av 

polisstyrkan i England och Wales. Anledningen till denna ökning var att det visade sig vara 

mer kostnadseffektivt att anställa civila, men också att det gav en ökad kvalité för polisen 

som organisation (Dick & Metcalfe, 2001). Inom titeln civilanställda finns det civila utredare, 

det vill säga utredare som har en annan utbildningsbakgrund än från polishögskolan. Civila 

utredare som yrke hade sitt uppsving i Sverige år 2011 då polismyndigheten gavs extra 

resurser för att rekrytera annan kompetens än den polisiära. I budgetförslaget för år 2013 till 

2015 lades en budget på 300 miljoner kronor fram för att anställa annan kompetens. 

Anledningen till detta var att Rikspolisstyrelsen ansåg att behovet av olika kompetenser ökar 

och kommer i sin tur att ge förbättrad kvalité och resultat inom myndigheten 

(Rikspolisstyrelsen, 2012, s19). Satsningen har visat sig vara lyckad eftersom rekryteringen 

inte har avtagit utan snarare expanderat. Civila utredare har fördubblats från 588 anställda år 

2010 till 1095 anställda idag och förväntas öka ytterligare inom de närmaste tre åren 

(Arbetsförmedlingen, 2017). 

Trots den markanta ökningen verkar det finnas få svenska studier om civila utredare och 

därmed än mindre forskning kring socionomer som arbetar som civila utredare. Dick & 

Metcalfe (2001) belyser att fokus snarare är riktat på poliser i uniform vilket är synd då 

polisen som organisation visar sig vara beroende av framgångsrika civila utredare. Varför 

behovet av civila utredare ökar är bristen på poliser och att polismyndigheten behöver få 

ärendena som ligger på hög gjorda. Resultatet av detta är att det uppstår en spänning mellan 

civila utredare och poliser för att poliserna upplever att de civila utredarna tar över deras 

arbete. När socialtjänsten och polisen tidigare har samverkat har det uppkommit 

organisatoriska och professionella revirstrider. Detta på grund av att det uppstod en kamp 

mellan vilken profession som ansågs vara mest kompetent till att göra vad (Forkby, 2007). En 

följd av tidigare motsättningar mellan professionerna är att det kan leda till att grupperna ger 

varandra tillskrivningar som de sedan bär med sig vidare i arbetslivet. Wated och Sanchez 

(2005) menar att tillskrivningar är ett svar på hur individen uppfattar andras beteenden. När 

socionomer och poliser sedan ska arbeta på samma arbetsplats med samma arbetsuppgifter 

har det visat sig finnas svårigheter. En av dessa svårigheter är att det på en arbetsplats med 

olika professioner finns en risk att det uppstår diskussioner kring vem som är berättigad till 

att göra vad. För att undvika detta är det därför viktigt att det finns tydliga riktlinjer och 

arbetsbeskrivningar (Isaksson, 2016). En ytterligare svårighet beskriver Hydén (2002) som att 

den profession som inte följer den genomgående norm som finns på arbetsplatsen riskerar att 

uteslutas. I detta fall socionomer som arbetar som en minoritet på en arbetsplats dominerad 

av poliser. Med bakgrund till det civila yrkets framfart, bristande svenska studier kring yrket 

samt att det sedan tidigare verkar ha funnits motsättningar mellan socionomer och poliser 

anser vi att det är av relevans att undersöka socionomernas upplevelser av att arbeta som 

civila utredare inom polismyndigheten. 
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1.1 PROBLEMBAKGRUND 

Vi har valt att lyfta tre områden som enligt tidigare forskning utgör en problematik i relation 

till att socionomer och poliser ska arbeta tillsammans. Dessa tre områden är samverkan, 

handlingsutrymme och normer, vilka kommer att presenteras nedan. Till detta har vi även 

valt att belysa bakgrunden till polismyndighetens behov av annan kompetens i form av civila 

utredare samt att det enligt forskning finns en yrkeskultur bland poliser som bidrar till att de 

civila utredarna inte känner sig som fullt integrerade medlemmar inom polismyndigheten.   

Samverkan är ett begrepp vars intresse kring har ökat det senaste decenniet. Förklaringar till 

detta är att organisationer som jobbar med människor mer och mer rör sig mot att kallas för 

en organisation men även för att det har skett en ökad professionalisering bland 

organisationer som jobbar med välfärd som i sin tur har lett till fler specialiserade 

yrkeskategorier. Samverkan kan i och med det betraktas som en effektiv strategi för att nå 

ökad flexibilitet och ett vidare perspektiv för att nå individer som annars faller mellan 

stolarna. Samverkan kan utifrån detta ses som ett krav på att jobba nära varandra för att lösa 

komplexa mänskliga problem (Johansson, Dellgran & Höjer, 2015). Nyckeln till en 

framgångsrik samverkan beskriver Sveriges kommuner och Landsting (2007) som att 

respektive myndighet bör ha en god kännedom om varandras uppdrag. Om exempelvis 

poliser inte har en tillräcklig kunskap kring socialarbetares uppdrag, eller tvärtom, är detta en 

betydande faktor till en icke fungerande samverkan. Andra hinder som kan störa en 

samverkan kan vara kultur, kunskapstraditioner, lagar och regler (Sävenstam & Ehneström, 

2013). 

Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) beskriver att samverkansprojekt kan skapas för att 

främja ett gott samarbete. Ett exempel på detta kan vara att organisera ett team och med det 

menas att sträva efter ett gemensamt mål samtidigt som man bär på olika kompetenser. 

Vidare beskriver författarna att det inom ett samverkansprojekt kan finnas multiprofessionella 

team som består av personer med olika yrkesbakgrund. Medan samverkan beskrivs som 

något som uppstår mellan olika organisationer står samarbete för det som sker mellan 

medarbetare på en arbetsplats. Hesslefors-Persson & Håkansson (2003) beskriver samarbete 

som en komplicerad process där det är viktigt att ha en bra kommunikationsförmåga. Även 

om samarbete kan medföra glädjeämnen kan det också medföra risker och hot vilket gör att 

det inte alltid är enkelt att ha ett fungerande samarbete. Vidare beskrivs dialog som ett 

nyckelbegrepp för ett fungerande samarbete inom en arbetsgrupp. Faktorer som kan förhindra 

detta är till exempel att personerna har olika bilder av hur saker ska utföras och att förhastade 

slutsatser dras.  

Polismyndigheten och socialtjänstens har under en lång tid samverkat. I samband med en 

ungdomssatsning som polisen i Göteborg gjorde tillsattes socialsekreterare för att de skulle 

arbeta tillsammans med polisen. Genom samverkan mellan de två professionerna skulle de 

använda sig av varandras kunskaper, befogenheter och resurser för att kunna effektivisera och 

förbättra vissa åtgärder. Arbetet skulle visa sig få positiv respons samtidigt som det uppkom 

organisatoriska och professionella revirstrider vilket gjorde att effektivt utnyttjande av 
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varandras resurser istället ledde till tidsödande sittningar och en strid kring vilken profession 

som är mest kompetent till att göra vad (Forkby, 2007). Vidare beskriver Sävenstam & 

Ehnström (2013) att om det finns oklarheter kring vem som ska göra vad, finns det en risk att 

det uppstår en maktförskjutning mellan organisationerna. Grunden till detta är om en part 

anser sig ha tolkningsföreträde. Parten menar då att denne har bättre kunskap och en bättre 

idé om individens problem vilket kan begränsa samverkans utveckling. Den part som anses 

ha mindre makt i sammanhanget tar istället över den bild som parten med tolkningsföreträde 

har (Sävenstam & Ehneström, 2013). 

Handlingsutrymme är något som uppstår mellan profession och organisation och innebär att 

en anställd har möjlighet att välja hur hen vill agera utifrån vilket utrymme som 

organisationen erbjuder. Det betyder även att personen ska ha en professionell kunskap som 

gör att valen av handlingar är rimliga och meningsfulla. Inom den kunskapen ingår även 

möjligheten för den anställde att påverka organisationens förutbestämda utrymme (Svensson, 

et. al. 2008). Järkestig (2011) belyser i en artikel att handlingsutrymme omges av lagar och 

regler. Den professionellas handlingsutrymme är därmed begränsat och kan ses som ‘’hålet i 

en munk’’ (Järkestig, 2011, s.113). För att kunna lösa vissa problem som då kan uppstå måste 

personen använda sig av sitt omdöme, det vill säga sin handlingsfrihet. Ett handlingsutrymme 

som begränsas kan leda till att personen i fråga väljer att avstå från vissa ärenden, eller åt 

andra hållet att den professionella istället väljer att utveckla en egen handlingsfrihet som går 

utanför de rutiner och riktlinjer som myndigheten har. Isaksson (2016) skriver i sin studie att 

ett handlingsutrymme begränsas av otydliga arbetsbeskrivningar. Socionomernas 

arbetsuppgifter som ska ske i samverkan med en annan profession inom skolverksamheten 

ses som mest svårtolkade. Detta leder till att en arbetsuppgift som inte är välformulerad i sin 

tur gör att det uppstår fler stunder för diskussion av de rättsliga befogenheterna. Socionomen 

använder då sina arbetsbeskrivningar som en formell resurs för att vidmakthålla hens rättsliga 

befogenheter i förhållande till andra professioner.    

Hydén (2002) definierar normer som en effekt av en handling som beskriver det beteende 

som är accepterat i en specifik situation. Det är viktigt att se det som ett system där de som 

berörs av systemet kommer att handla utifrån normen. Normer skapar mönster som skiljer en 

grupp från en annan och de som avviker från gruppen riskeras att uteslutas. De sociala 

normerna går hand i hand med de förväntningarna som man kan ha inför en grupp. Beroende 

på hur förväntningarna tolkas av varje person som ingår i systemet kan en tillskrivning 

tillsättas. Wated & Sanchez (2005) menar att teorin om tillskrivningar förklarar ett mänskligt 

beteende när det gäller att uppfatta andras beteenden. Det finns interna tillskrivningar som 

görs av individen utifrån inre faktorer samt externa tillskrivningar som uppstår på grund av 

sammanhanget, det vill säga miljön och omständigheterna. Hydén menar att grupper har 

normer och de som inte följer dessa riskerar att uteslutas. Christoffersen (2017) deifinierar en 

profession som en grupp. Det som särskiljer en profession från en annan kan vara den 

utbildning personen har eller det yrket man jobbar inom. En risk med att en socionom arbetar 

inom polismyndigheten kan vara att de utesluts i och med att de tillhör en annan profession 

med en annan utbildning än den poliserna har. 
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Jones, Newburn & Smith (1994) belyser att civil personal anställs inom polismyndigheten 

därför att polisen konstant får ökade krav på sig. I och med dessa krav behöver positioner 

fyllas ut med annan kompetent personal som gör att poliser kan utföra det arbete som bara 

poliser kan göra. Kraven innebar att polisen bland annat fick ett ökat pappersarbete och fler 

specialiserade enheter, vilket gjorde att det inte fanns tillräckligt många poliser att tillsätta till 

den yttre tjänsten. Vidare menar Jones et.al. (2014) att civilanställda är en tillgång till 

polismyndigheten då de har utvecklade färdigheter och erfarenheter som behövs för att utföra 

arbetsuppgifter på en hög och effektiv nivå. 

Alderden & Skogan (2014) belyser i sin artikel att vissa civila utredare på grund av att de inte 

har en polisutbildning i ryggen känner sig utanför, undervärderade och ouppskattade. 

Relationen mellan civila utredare och poliser beskrivs i artikeln som spänd och detta grundar 

sig i den kultur som finns inom poliskåren (Alderden & Skogan, 2014). Polisen beskrivs som 

isolerad från samhället vilket influerat polisens egna kultur till att inte bara vara isolerad utan 

även solidarisk. Denna kultur är en faktor till spänningen som enligt Alderden & Skogan 

(2014) existerar mellan civila utredare och poliser. Poliserna i sin tur känner att de inte kan 

lita på de civila utredarna i livshotande situationer samt att de inte anser att civila utredare är 

pålitliga när det kommer till att bevara sekretessbelagd information eftersom de inte har 

samma utbildning som de själva har. En annan faktor till spänningen är att poliserna känner 

ett hot mot att civila utredare tar över det arbete som poliserna alltid har gjort och på det sättet 

knuffar ut poliserna på gatan, bort från dagskift och de mindre stressrelaterade kontorsjobben 

(Alderden & Skogan, 2014). 

Sammanfattningsvis har det visat sig finnas betydande utmaningar för att civila utredare ska 

ses som fullt integrerade medlemmar inom polisorganisationen. Dessa svårigheter kan vara 

att socionomer arbetar som en minoritet inom polismyndigheten. Poliser kan även känna sig 

hotade av att det anställs civila utredare för att de känner att de civila utredarna tar över det 

arbete som poliserna alltid har gjort. Ett resultat av detta kan vara att det uppstår en spänning 

mellan professionerna och att de civila utredarna inte känner sig uppskattade. Till följd av det 

uppsving som det civila yrket hade i Sverige år 2011 har lagstiftningen inte riktigt följt 

utvecklingen. Det leder till oklarheter kring en civil utredares handlingsutrymme som i sin tur 

resulterar i att personen känner sig osäker i sin roll. Att socionomer och poliser samverkar är 

ingenting nytt utan något som har skett under en lång tid. Något som kan bli problematiskt är 

när det under tidens gång kan ha uppstått strider mellan grupperna och att det fortfarande är 

ett underliggande problem som ligger till grund för de förväntningar socionomer och poliser 

har om varandra när de nu ska arbeta på samma arbetsplats.   

1.2 SYFTE 

Vi har valt att undersöka socionomernas upplevelser av att arbeta som civila utredare inom 

polismyndigheten. Vi har utifrån vårt syfte valt att belysa hur samverkan mellan civila 

utredare och poliser upplevs, hur en civil utredares handlingsutrymme ser ut samt hur 

eventuella normer och tillskrivningar upplevs på arbetsplatsen. 
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1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

● Hur upplever socionomerna polisens inställning till deras arbetsroll på 

polismyndigheten? 

● Hur ser en socionom på sin roll som civil utredare på polisen? 

● Hur upplever socionomerna sitt handlingsutrymme inom polismyndigheten? 

● Hur upplever socionomer att samverkan mellan de som civila utredare och poliser 

fungerar på arbetsplatsen? 

  

2. BAKGRUND 
I detta avsnitt kommer vi ge läsaren en övergripande bild av polismyndighetens funktion i 

samhället samt dess uppbyggnad. Socionomernas utbildning och kompetens kommer att 

presenteras samt att vi beskriver de krav som finns för att arbeta som civil utredare och 

dennes arbetsuppgifter. Avslutningsvis redogör vi för en civil utredares lön inom 

polismyndigheten. 

2.1 POLISMYNDIGHETEN SOM ORGANISATION 

Polisens funktion beskrivs enligt Granér (2004) som att skydda samhället och bekämpa 

brottsligheten. För att utföra detta arbete har polisen speciella befogenheter där tvångsmedel 

och våldsanvändning ingår. Befogenheterna präglas av styrning och kontroll från statsmakter 

samt med ett omfattande regelverk. Polisens arbete regleras bland annat i regeringsformen, 

polislagen och polisförordningen. Polisorganisationen i sig ses som en byråkratisk 

organisation med en tydlig hierarki där var och en kontrolleras av en överordnad (Granér, 

2004; Eklund, 2013). Som kontrast till styrning och kontroll ses polisen även som en 

självständig och sluten organisation. Inom polisen finns det en så kallad yrkeskultur som 

innebär att det inom yrket finns gemensamma värderingar och normer. Det finns inom 

polisen även en stark sammanhållning samt en viss stolthet över att vara polis. Denna 

sammanhållning kan delas upp mellan arbetslagen, det vill säga de man delar schema och 

kontor med. Det visade sig även finnas brister inom gemenskapen där omsorgen för sitt egna 

arbetslag kunde resultera i revirmarkeringar och att personalen kände att det var svårt att 

uppskatta de andra arbetslagens framgångar (Granér (2004).  

2.2 EN SOCIONOMS UTBILDNING OCH KOMPETENS 

Socionomprogrammet är ett program som innefattar 210 högskolepoäng och som därmed 

pågår heltid under 3,5 år. Socionomer arbetar med människor som befinner sig i olika typer 

av problematiska livssituationer. Utbildningen består av praktiska och teoretiska kunskaper 

som första året består av en grundläggande förståelse för det sociala arbetets krav och 

förutsättningar. Den fjärde terminen undervisas det både praktiskt och teoretiskt om hur 

problematiken som finns inom socialt arbete bemöts, då sker även ett samarbete med 

polishögskolan. Under den femte terminen får studenten under en hel termin prova på yrket 

genom tjugo veckors praktik, termin 6 skriver studenten ett examensarbete och under den 

sjunde och sista terminen väljer eleven kurser på avancerad nivå. Utbildningen ska ge en 

möjlighet till att utveckla personliga egenskaper samt forma en yrkesidentitet (Umeå 

Universitet, 2017). 
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En arbetsplats som många socionomer väljer att arbeta på är socialtjänsten. En av 

arbetsuppgifterna inom socialtjänsten är utredningsarbetet. Med utredning avses all den 

verksamhet som gör det möjligt för nämnden att fatta beslut i ärenden (Socialstyrelsen, 

2016). 

2.3 CIVIL UTREDARE SOM YRKE 

I Polislagen 2a-2b §§ står det att en av polismyndighetens uppgifter är att utreda och ingripa 

vid brott som går under allmänt åtal. Till detta ska det finnas en avdelning som ansvarar för 

handläggningen av dessa ärenden, vilka handläggs av polisanställda, åklagare och domare. I 

ett förarbete (Ds 2013:64) belystes det att polismyndigheten är beroende av olika 

kompetenser för att arbetet ska kunna bedrivas på ett så effektivt och rättssäkert sätt som 

möjligt. Polisen ska i första hand arbeta med de arbetsuppgifter där dennes kompetens är 

nödvändig, främst i yttre tjänst och för övriga arbetsuppgifter ska de med den mest passande 

kompetensen väljas. Ett av de önskade resultaten av de fördelade arbetsuppgifterna är en mer 

effektiv brottsutredningsverksamhet. En civil utredares utbildning varierar beroende på titel 

på arbetsplatsen men inom utredningsroteln har rekrytering utgått från en akademisk examen. 

Dessa kan variera allt från en examen som jurist, socionom, kriminolog eller annan adekvat 

utbildning (Arbetsförmedlingen, 2017). Civila utredarna kan också vara personer utan 

högskoleutbildning som sedan har utvecklat sin kompetens inom polismyndigheten (prop. 

2013/14:232 s. 24). Vid anställning som civil utredare krävs att personen ska gå en intern 10 

veckor lång utbildning som bland annat innehåller förhörsteknik, juridik och 

konflikthantering (Ttela, 27 januari, 2017).  

En civil utredare har som uppgift att självständigt utreda en förundersökning inledd av polis 

eller åklagare. Utredningen består av att utefter direktiv från förundersökningsledaren hålla 

målsägandeförhör, vittnesförhör, bearbeta eventuella beslag, inhämta teknisk bevisning, 

förhöra misstänkta, slutdelge utredningen samt sammanställa förundersökningsprotokoll för 

redovisning till åklagarmyndigheten (Ds 2013:64, S111). Vissa arbetsuppgifter i en 

brottsutredning måste utföras av en polis. Ett exempel på detta är att en civil utredare, 

beroende på vart i landet personen arbetar, inte får delge misstanke om brott. Det kan på ett 

förenklat sätt beskrivas som att delge information vid ett första förhör (prop. 2013/14:232). 

Sedan propositionen (2013/14:232) har ändringar i rättegångsbalken skett, bland annat 

gällande förhör vid misstanke av brott. Enligt RB 24 kap 8§ ska förhöret hållas av en 

åklagare, polis eller annan anställd vid polismyndigheten. Annan anställd än polis som ska 

utses beskrivs bland annat i polismyndighetens riktlinjer. Den som kan utses ska ha 

genomgått en nationell utbildning för civila brottsutredare med ett godkänt resultat samt ha 

arbetat som brottsutredare i minst ett år (Polismyndigheten, 2016). 

Medellönen för en civil utredare är 28 898 kr vilket kan jämföras med en polis med 10 års 

erfarenhet som har en genomsnittlig lön på 27 629 kr (Lönestatistik, 2017). Lönerna för 

nyanställda civila utredare beskrivs vara något som är frustrerande för poliser. Detta då 

skillnaderna kan vara upp till flera tusen kronor trots samma arbetsuppgifter, de civila 

utredarnas brist på erfarenhet och deras begränsade befogenheter (Svenska dagbladet, 30 juli, 

2017). I en artikel från Barometer (2 augusti, 2017) beskrivs de civila utredarnas löner som 
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relevanta mot den utbildning som de har och att det är poliserna som i sin tur inte har den lön 

som de förtjänar.  

3. METOD  

Vi valde att använda oss av en kvalitativ studie för att fånga socionomers upplevelser av att 

arbeta som civila utredare inom polismyndigheten. I en kvalitativ studie ligger fokus på hur 

intervjupersonen själv uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. För att fånga en upplevelse 

är det viktigt att ha i åtanke att det finns avgörande faktorer som kan ha påverkat upplevelsen 

(Olsson & Sörensen, 2007). En socionoms upplevelse av att arbeta som civil utredare kan ha 

sitt avgörande i en händelse som hen har varit med om och på vilket sätt hen upplevde den 

händelsen. Inom den kvalitativa metoden finns det strategier som hjälper oss att inte bara 

analysera materialet utan även försöka förstå den. Hermeneutiken är en av dessa strategier 

och kommer till uttryck genom tolkning och att försöka förstå andras erfarenheter och 

situationer (Patel & Davidsson, 2011).  

3.1 FÖRFÖRSTÅELSE 

Valet av att utföra denna studie grundade sig i att vi har ett intresse av att arbeta som civila 

utredare inom polismyndigheten. Detta intresse har bland annat uppkommit genom att båda 

från början velat utbilda oss till poliser men vi valde sedan att studera på 

socionomprogrammet. Martina har två familjemedlemmar som arbetar som polis och har 

därför under hela sin uppväxt haft ett genomgående intresse för polisyrket. När vi genom 

media fick reda på att polisen anställer socionomer som civila utredare ville vi veta mer. 

Genom att läsa runt på sociala medier gav det oss en bild av yrket samt en nyfikenhet av att 

undersöka hur en socionom upplever att arbeta där. Vi anser att media kan vinkla saker och 

ville därför istället införskaffa oss ett empiriskt underlag för detta för att få en mer rättvis bild 

av yrket. 

3.2 URVAL 

Urvalet har skett genom att vi har skickat ut mail till olika polismyndigheter i olika regioner i 

Sverige. Vårt mail har sedan besvarats av en anställd inom polismyndigheten som har gett oss 

förslag på deltagare som passat in på vår studies syfte. Vi har valt att använda oss av de 

personer som vi blivit tilldelade via kontakten som inledningsvis svarat på vårt mail (se 

bilaga 1), detta gjorde att vårt urval ansågs vara ett snöbollsurval som i grunden var målstyrt. 

Anledningen till att vi använde oss av ett målstyrt snöbollsurval var att vi i vår studie ville 

intervjua socionomer som arbetar som civila utredare inom polismyndigheten. Det gjorde att 

det var dessa individer som vi hade som mål att hitta för att få våra frågor besvarade på bästa 

sätt. Eftersom vi inte kunde få direktkontakt med de deltagare som var lämpliga var det 

istället personen som svarade på vårt första mail som var den som indirekt valde ut deltagarna 

åt oss. Vi blev tilldelade tre intervjupersoner från en och samma region, vilka vi sedan 

kontaktade via telefon. Resterande intervjupersoner kontaktade oss och berättade att de hade 

fått höra från deras chef att vi skulle göra en studie om socionomer som civila utredare och sa 

att de gärna ville ställa upp. Under varje telefonsamtal bestämde vi tid och dag för intervjun. 

Efter avslutat samtal med samtliga deltagare mailade vi sedan ut ett informationsbrev (se 

bilaga 2) med ytterligare information kring studiens syfte, val av insamlingsmetod, intervjuns 
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längd samt valet av att spela in under intervjuns gång. Sekretess och intervjupersonens rätt att 

när som helst avbryta deltagandet stod som avslutande text i mailet. Tre av 

intervjupersonerna träffade vi på en bestämd plats, en hade vi ett videosamtal med och en 

hade vi en intervju med över telefon.  

Genom det urval vi använde oss av gav det oss en möjlighet att hitta intervjupersoner i olika 

delar av landet. Vi ville intervjua personer i andra delar av landet för att få ta del av 

upplevelser från olika polismyndigheter. När vi sedan hade genomfört våra fem intervjuer 

ansåg vi att det material vi fått var av rimlig mängd för att kunna bearbeta intervjuerna på ett 

så noggrant sätt som möjligt med bakgrund av den tid vi hade till vårt förfogande. Förutom 

detta ansåg vi att vi genom väl genomförda intervjuer fick ett fylligt material som besvarade 

vårt syfte. Nedan presenteras intervjupersonernas år för examen, tidigare arbetserfarenheter 

samt nuvarande uppdrag som civil utredare.  

Intervjuperson A är en kvinna som tog socionomexamen 2004 och har arbetat på 

socialtjänsten och inom missbruksvården. Hon har varit anställd som civil utredare sedan 

januari 2017 och utreder så kallade mängdbrott, exempelvis stöld, misshandel och 

narkotikabrott. Hon bedriver för det mesta utredningar själv men även med andra. 

Intervjuperson B är en kvinna som tog socionomexamen 2005, har arbetat inom 

socialtjänsten och tog en tjänst som civil utredare i april 2017. Hon ingår i en 

utredningsgrupp som arbetar med att utreda brott i nära relationer. Hon bedriver utredningar 

tillsammans med andra. 

Intervjuperson C är en kvinna som tog socionomexamen 1997 och har bland annat arbetat på 

socialtjänsten och med öppenvård för ungdomar. Hon anställdes sedan som civil utredare i 

december 2016. Hon arbetar med att utreda mängdbrott och bedriver utredningar tillsammans 

med hennes team. 

Intervjuperson D är en man som tog socionomexamen 2011 och har tidigare arbetat på 

socialtjänsten. Han började arbeta som civil utredare i februari 2017 och utreder mängdbrott. 

Han bedriver utredningar själv. 

Intervjuperson E är en kvinna som tog socionomexamen 2002 och har arbetat på 

socialtjänsten och på barn-och ungdomspsykiatrin. Hon fick sin anställning som civil utredare 

i oktober 2016 och bedriver utredningar för det mesta själv. 

3.3 OM INTERVJUERNA 

Intervjuerna var av en semistrukturerad karaktär (se bilaga 3). Detta innebar att 

intervjuguiden var utformad med ett antal specifika teman samtidigt som frågorna var av det 

öppna slaget så att det skulle ge intervjupersonen möjlighet tolka frågorna på sitt sätt 

(Bryman, 2011). Anledningen till att vi valde att ha en viss struktur i intervjun, i detta fall en 

semistrukturerad intervjuguide, var för att vi ville fokusera på vissa delar av deras arbete som 

civila utredare inom polismyndigheten. Exempel på område som vi ville fråga om var 

intervjupersonernas upplevelser av deras handlingsutrymme. Handlingsutrymme har sedan 

varit ett av våra övergripande teman som följts av ett antal frågor inom området. Med hjälp 

av semistrukturerade intervjuer upplevde vi att det fick deltagarna att prata och beskriva fritt 
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kring vad de hade för upplevelser av att som socionom arbeta som civil utredare inom 

polismyndigheten. 

Vårt val av att spela in intervjun grundar sig i att vi inte vill riskera att missa något uttryck 

som skulle kunna ge oss material till studien. Vi anser även att inspelningen underlättar för att 

vi ska kunna analysera materialet av intervjuerna. Inspelning av intervjuer är viktigt för att 

kunna genomföra en analys av materialet på bästa möjliga sätt, vilket ofta är en förutsättning 

inom den kvalitativa forskningen. Om forskaren istället väljer att bara anteckna kan viss 

information som skulle kunna vara relevant för studien gå förlorad (Bryman & Bell, 2017).  

3.4 ANALYSMETOD OCH BEARBETNING 

Eftersom vi vill undersöka en grupps upplevelser har vi valt att under bearbetningen av 

materialet utgå från Grounded theory som analysmetod. Grounded theory är en metod som 

syftar till att beskriva och förstå mänskliga fenomen, vilket kan ske genom intervjuer. 

Metoden brukar syfta till att generera en ny teori, det bör dock tydliggöras att detta inte är vår 

ambition utan att vi endast följer stegen inom Grounded theory för att sedan tolka materialet 

med hjälp av teorier. Framtagningen av vedertagen litteratur har skett efter att insamlingen av 

materialet gjorts genom intervjuer, detta för att forskarens förutfattade mening inte ska 

påverka tolkningen av det insamlade materialet från intervjuerna (Olsson & Sörensen, 2007). 

Det vi valde att göra innan intervjuerna var att söka i databaser och läsa om ämnet för att vi 

kände att det var av relevans att vara påläst för att kunna besvara vårt syfte. Exempel på 

sökord som vi använde oss av var civil utredare, civilanställda, polismyndigheten, civilian 

staff och civilians in policing.  

Direkt efter varje avslutad intervju började vi transkribera, det vill säga vi skriv ner vad som 

sades till en löpande text. Det gjorde vi för att underlätta nästa steg i bearbetningen som är 

kodning. Charmaz (2014) beskriver kodning som en byggsten för den kommande analysen av 

det insamlade materialet och utgör en framväxande teori som sedan förklarar datan. Enligt 

Charmaz (2014) finns det två huvudfaser vid kodning. Den ena är den initiala kodningen där 

man rad för rad granskar den data som finns och sedan sätter en bestämd kod på varje 

meningsbärande enhet. Den andra fasen i kodningen är den selektiva som vi i denna studie 

har förhållit oss till. Vi har under denna fas kodat vårt material genom att selektivt välja ut de 

mest återkommande fraserna samt de som vi anser ha mest information kopplat till vårt syfte. 

För att förhålla oss till vårt syfte har vi valt att vid kodningen inte lägga någon större vikt vid 

när intervjupersonerna beskrivit deras utredningsområde, alltså vilka typer av brott de utreder 

och hur de utreder de brotten. Även om några av intervjupersonerna pratade ganska mycket 

om detta och att det i sig är intressant att veta visade det dock inte ha någon påverkan på 

intervjupersonernas upplevelse av att arbeta som civil utredare. Efter en noggrann kodning 

jämförde vi sedan koderna med varandra vilket gjorde att vi fick en tydligare bild av vad vårt 

material visade. Vi kunde därmed se ett mönster på ett antal återkommande begrepp som 

uppkom under intervjuerna vilket sedan ledde till att vi utformade fyra stycken kategorier 

(Charmaz, 2014). 

Vi har under bearbetningen kommit fram till fyra kategorier. En av dessa är; Bristen på 

poliser ger utrymme för socionomers kompetens. Intervjupersonerna har uttryckt detta genom 
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att bland annat svara på om de upplever att civila utredare som yrke har expanderat de senaste 

åren och hur de ser på framtiden för yrket som civil utredare. Intervjupersonerna har då 

uttryckt bland annat; anställer civila utredare för att hinna med de ärenden som ligger på 

hög, syftet med att anställa civila utredare är att poliserna ska kunna fokusera på det arbetet 

som bara poliser kan göra, poliserna blir färre och färre och marknaden för poliser ser inte 

hoppfull ut. Dessa meningsbärande enheterna har var för sig fått en egen kod som 

tillsammans har skapat den kategori vi nämnt här ovan. Ett exempel på hur meningsbärande 

enhet har blivit till en kod och hur det sedan har blivit till en kategori går att finna i bilaga 4.  

3.5 ETIK 
Inför och under varje intervju har vi tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska kraven; 

Samtyckeskravet, nyttjandekravet, informationskravet och konfidentialitetskravet (Bryman, 

2011). Innan varje intervju har vi fått samtycke genom att varje intervjuperson har blivit 

uppringd och bekräftat att de ville ställa upp. I samtalet har då en tid för intervju blivit 

inbokad vilket har gjort att vi därmed har fått ytterligare ett samtycke. För att minska på 

eventuella obehag och risker, exempelvis vid inspelning av vår intervju, har vi varit noga med 

att få ett godkännande från varje intervjuperson. Det var viktigt att intervjupersonerna fick ta 

ställning och att de själva fick påverka beslutet. 

Vi har tagit hänsyn till informationskravet genom att vi skickade ut ett mail till deltagaren där 

vi informerade om vår uppsats syfte, vad vi kommer att använda oss av för metod, att 

materialet kommer att hanteras med största möjliga konfidentialitet och det kommer att 

avidentifieras så att det som sägs inte kan leda till de som deltagit i vår studie. Deltagarna 

informeras även om att de kan avbryta sitt deltagande när som helst under intervjun men även 

under forskningsprocessens gång. Olsson & Sörensen (2007) beskriver i och med att 

intervjupersonen har gett sitt samtycke till att delta i studien har hen även gett sitt tillstånd till 

att uppgifterna används för det syftet som beskrevs i informationsbrevet, det vill säga den 

förväntade nyttan av det insamlade materialet. Utifrån detta valde vi att tolka 

intervjupersonernas samtycke till att delta i studien som att de även gett ett samtycke till vad 

vår studie skulle användas till. Vi har i och med detta beaktat nyttjandekravet. 

Under analyseringen har materialet avidentifierats. Det har genomförts genom att vi tagit bort 

uppgifter som skulle kunna uppfattas som känsliga för intervjupersonerna, exempelvis namn, 

boendeort och arbetsplatsens ort. Materialet har även förvarats på ett säkert ställe vilket har 

gjort att obehöriga ej har kunnat ta del av detta och vi har därmed tagit hänsyn till 

konfidentialitetskravet. Intervjuguiden utformades med öppna frågor för att de inte skulle 

upplevas som känsliga av intervjupersonerna. Om det skulle varit så att någon av 

intervjupersonerna uppfattade frågorna som stötande eller kränkande så skulle vi ha bemött 

detta på ett tillmötesgående sätt för att undvika obehag för intervjupersonen. Valet av plats 

för intervjun lät vi intervjupersonerna påverka. Ett förslag gavs till en plats men sedan 

lämnades frågan öppen för personen att själv kunna välja. Vi såg helst att intervjuerna skedde 

öga mot öga och anpassade oss därför utifrån vart intervjupersonen befann sig. Detta var 

något som var svårt eftersom vi samtidigt ville ha en geografisk spridning på vart 

intervjupersonerna arbetade. Vi har i så lång utsträckning som möjligt försökt förhålla oss till 

detta genom att ha rest i någon timme för att kunna intervjua personen öga mot öga. I vissa 
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fall blev avstånden för långa och vi har då intervjuat personen via videosamtal men även via 

röstsamtal eftersom en av personerna gärna avstod videosamtal. 

3.6 METODREFLEKTION 

Vi har under studiens gång varit väl medvetna om den förförståelse vi har haft och har under 

tidens gång påmint oss själva om att den inte ska styra studiens riktning. Genom att vi var 

medvetna om vår egen förförståelse underlättade det därmed att ha kontroll över den. I och 

med att vi har samma utbildningsbakgrund som intervjupersonerna märkte vi att vi under 

intervjuns gång kände någon sorts samhörighet till dem och att det i sin tur skapade någon 

sorts “vi-känsla”. Under intervjuerna kom detta till uttryck genom att vi värderade vissa av 

intervjupersonernas upplevelser. Exempel på detta var när en intervjuperson svarade på en 

fråga på ett sätt som vi upplevde som positivt, då uttryckte vi oss verbalt genom att säga 

‘’Vad bra!’’. Med bakgrund av det fick vi en känsla av att vi värderade svaret. Även några av 

intervjupersonerna skapade en känsla av “vi” genom att inkludera oss i beskrivningen av hur 

en socionom tänker och att vi då höll med och visade oss förstående. Detta reflekterade vi 

över och påminde varandra om att vi utför denna studie objektivt och väljer då inte att ta 

någons parti. Vi tyckte att det var svårt att förhålla oss till det då vi inte ville anses som stela 

och tråkiga utan att istället verka positiva och engagerade. Att verka tråkig och stel tänker vi 

hade kunnat leda till att intervjupersonerna inte hade känt sig bekväm i situationen och att de 

i och med det inte skulle gett oss fylliga och målande svar. Samtidigt som att verka positiv 

och värdera vissa svar kan göra att vi styr intervjupersonerna åt ett visst håll och de svarar 

som de tror att vi vill höra. 

Varje intervjuperson hade innan intervjun fått ett informationsbrev där det belystes att 

intervjun kommer att spelas in om ett samtycke till detta finns. Innan varje intervju var det 

viktigt för oss att tydliggöra samtycket ännu en gång. Anledningen till varför vi valde att 

spela in intervjun var för att det skulle underlätta analysen av materialet, men vi var väl 

medvetna om att inspelningen skulle kunna påverka intervjupersonernas svar. Att de då till 

exempel skulle kunna välja att inte svara sanningsenligt och att endast framföra det som är 

bra eller svarar utifrån vad de tror att vi vill höra. I de första intervjuerna reflekterade vi 

tillsammans över att det många gånger kändes som att intervjupersonerna sa det som de 

trodde att vi ville höra. Med bakgrund av det kom vi överens om att vi i början av de 

nästkommande intervjuerna skulle tydliggöra att det inte finns något rätt eller fel svar, utan 

att vi är endast ute efter var och ens upplevelse av att arbeta som civil utredare inom 

polismyndigheten. Här innefattas både bra och dåliga upplevelser. Vi upplevde att när vi 

inledde samtalet med att vi endast var ute efter intervjupersonernas upplevelser och att det 

inte fanns några svar som var rätt eller fel, fick vi sedan en känsla av att intervjupersonerna 

gav oss ett mer personligt svar och funderade kring ‘’Vad tycker jag’’. 

Något som vi även har reflekterat kring var valet av att vi var två personer som intervjuade en 

person och vad det kan leda till. Det är svårt att säga exakt hur personerna upplevde det, men 

vi kände inte att någon av intervjupersonerna upplevde något obehag i situationen. Vi tyckte 

att det var viktigt med det första bemötandet för att intervjupersonerna skulle känna sig 

trygga med att det var två stycken som intervjuade. Intervjuerna som genomfördes var ett 

samtal med struktur där vi båda var lika delaktiga. Vi var dock medvetna om att 
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intervjupersonerna kan ha uppfattat situationen på ett annat sätt. Om de hade känt sig trängda 

av att vi var två personer som intervjuade tror vi att de skulle kunna gett oss någon form av 

motstånd, exempelvis att någon skulle välja att inte svara på en fråga eller att någon inte ville 

att intervjun skulle spelas in. Som nämnts tidigare såg vi att intervjuerna skulle ske öga mot 

öga men när intervjupersonerna inte befann sig inom rimligt avstånd föreslog vi att ha ett 

videosamtal. En av intervjupersonerna motsatte sig videosamtal och ville istället att intervjun 

skulle ske via röstsamtal. Vi ansåg att det var en möjlig metod och valde därför att genomföra 

intervjun ändå. Efter alla intervjuer kom vi fram till att det fanns en skillnad när vi inte kunde 

se intervjupersonen. Det var svårt att avgöra varför personen var tyst och om det berodde på 

att hen tänkte eller om personen inte hade något mer att säga. Det hände därför några gånger 

att vi pratade i mun på intervjupersonen vilket kan tas som att vi avbröt när vi i själva verket 

försökte klargöra frågan. Att intervjua en person öga mot öga gjorde det enklare för oss att 

försöka tolka personens svar men också personens upplevelse av en viss händelse. Genom att 

se personens uttryck, kroppsrörelse och mimik gjorde det att det blev lättare för oss att tolka 

och förstå personen. Vi kunde till exempel med hjälp av vårt röstläge möta personen där hen 

själv befann sig känslomässigt men även ställa frågor som passade in just då.  

Valet av antalet intervjupersoner var något som vi hade möjlighet att påverka. Det som 

däremot inte gick att påverka var hur länge de hade arbetat samt hur erfarna dessa personer 

var inom det civila yrket. Anledningen till att vi inte kunde påverka detta var för att det fanns 

svårigheter med att finna relevanta intervjupersoner som matchade vårt syfte. Samtliga 

intervjupersoner i denna studie hade arbetat som civila utredare i ett år eller mindre vilket vi 

har reflekterat kring kopplat till styrkor och svagheter med resultatet. Fördelarna med att de 

civila utredarna inte hade arbetat så länge var dels att vi upplevde att de hade en positiv 

inställning till arbetet och deras arbetskollegor. En baksida av den positiva inställningen tror 

vi grundar sig på den nya anställningen. För att förklara detta tänker vi att resultatet i denna 

studie hade fått en annorlunda prägel om några av intervjupersonerna hade arbetat längre. 

Den positiva inställningen till arbetet hade kanske inte varit lika påtaglig som den var hos de 

som knappt hade hunnit arbeta ett år. Civila utredare med mer erfarenhet kan ha känt sig 

tryggare i vad de egentligen tycker och bekväma i sin roll som socionom inom 

polismyndigheten. Det var ingen av intervjupersonerna som framförde att de inte kände sig 

bekväma utan detta var snarare en tolkning som vi gjorde. Ett exempel på detta antagande var 

att vi kunde ana en skillnad i hur mycket intervjupersonerna valde att berätta samt vilket sätt 

de sa det på. De intervjupersonerna med mindre erfarenhet var försiktiga med att uttrycka 

eventuella motsättningar och valde istället att använda sin brist på erfarenhet som civil 

utredare som en anledning till att inte yttra sig i frågor som upplevdes som känsliga. En 

svaghet med att intervjua personer med mindre erfarenhet kan därför haft en inverkan på i 

vilken utsträckning de uttryckte sig i våra frågor.  

Inom den kvalitativa forskningen återfinns fyra stycken kvalitetskriterier: Tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman & Bell, 2017). För att uppfylla kravet på 

tillförlitlighet har vi erbjudit intervjupersonerna att ta del av vår studie efter avslutad 

examination. Överförbarhet innebär att materialet kan appliceras på en annan miljö. I denna 

studie gav vi en tydlig beskrivning av socionomer som civila utredare och deras upplevelse 
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av att arbeta inom polismyndigheten vilket vi gjorde för att studien skulle anses vara 

överförbar. Vi har tydligt redovisat för vår forskningsprocess och beskrivit hur vi har gått 

tillväga. Exempel på detta är hur valet av metoden har redogjorts, vilka intervjupersoner vi 

har använt oss utav och hur vi gjorde för att få kontakt med dessa. Detta vilket förstärker 

studiens pålitlighet. Konfirmering bygger på att forskaren inte ska låta sin förförståelse ha en 

påverkan på studien. Som nämnt i tidigare avsnitt (3.1) har vi valt att klargöra våra personliga 

erfarenheter som vi anser har varit relevanta för vår studie. Vi är väl medvetna om att 

förförståelsen är svårt att bortse från och att den där med påverkade studiens riktning. Vi har 

dock under tidens gång försökt att stänga av den för att kunna vara mottagliga för nya synsätt.  

4. TEORI OCH BEGREPP 
Utifrån det resultat vi har fått har vi valt ut teorier som passar för att kunna analysera och 

förstå intervjupersonernas upplevelser av att arbeta som civila utredare inom 

polismyndigheten. Varför teorierna valdes ut efter att materialet var insamlat var för att det 

skulle kunna ge oss en möjlighet att utföra intervjuerna förutsättningslöst och att de inte 

skulle präglas av förutbestämda teorier.  

För att kunna tolka hur det är att arbeta inom en organisation valde vi att använda oss av 

organisationsteorin. Organisationsteorin förklarar hur en organisation är uppbyggd och dess 

uppgifter. För att förklara det sociala samspelet som pågår inom en organisation finns det 

enligt Jacobsen & Thorsvik (2014) ett begrepp inom organisationsteorin som beskriver den 

kultur som kan råda och dess konsekvenser, organisationskultur. Inom en organisation finns 

det grupper som kan beskrivas som professioner. Professioner delas bland annat in genom 

den utbildning personer har vilket tydligt sätter ramarna för vem som får göra vad på 

arbetsplatsen. Inom professionsteorin finns det två olika sätt att se på en profession, den 

klassiska professionen och den semiprofessionella (Brante, 2009; Christoffersen, 2017).  I 

och med att socionomer enligt litteraturen beskrivs som en egen profession och poliser en 

annan vill vi härmed belysa det komplexa med att dessa nu ska utöva samma yrke. Förutom 

att de båda professionerna ska utöva samma yrke, på samma arbetsplats, ska det även ske ett 

samarbete professionerna emellan. Socialtjänsten och polismyndigheten, två helt olika 

organisationer med separata principer, regelverk och förklaringsmodeller, har under lång tid 

samverkat för att tillsammans lösa sociala problem i samhället (Lindberg, 2009). Vidare 

beskriver Danermark (2000) att samverkansteorin förklarar bland annat att gränserna mellan 

professionerna behöver utjämnas till en balanserad nivå för att uppnå en lyckad samverkan. 

Vi har under studiens gång upplevt att samverkan har varit ett diffust begrepp som upplevts 

svårt att definiera men som ändå är vanligt förekommande inom organisationer. Precis som 

samverkan är även kompetens ett komplext begrepp som det finns många definitioner på. Vi 

har valt en av dessa definitioner för att på ett tydligt sätt ge läsaren en beskrivning av vad 

intervjupersonerna menar med deras kompetens. 

4.1 ORGANISATIONSTEORI 

Jacobsen & Thorsvik (2014) menar att en organisation kan förklaras som en grupp deltagare 

som förenas genom gemensamma uppgifter och mål. Inom organisationen används riktlinjer 

för att förverkliga dessa mål. Vidare beskrivs, ‘’Mer teoretiskt kan vi säga att en organisation 



 17 

är ett socialt system som är medvetet konstruerat för att lösa särskilda uppgifter och uppnå 

bestämda mål.’’ (s.13). Inom en organisation finns också något som beskrivs som en 

organisationsstruktur vilken förklarar hur arbetsuppgifter ska fördelas och vem som ska ta de 

avgörande besluten. Personer med samma utbildning tenderar att grupperas för att bilda 

specialinriktade organisationer. Dessa arbetar sedan tillsammans med uppgifter inom ramen 

för professionen som i sin tur skapar en professionskultur. Konsekvensen av en rådande 

professionskultur kan vara att det blir svårare att skapa en gemensam organisationskultur där 

samtliga professioner ingår. En enhets egen kultur kan förändras av att organisationen 

rekryterar personal med annan utbildningsbakgrund. Även om organisationer arbetar med att 

påverka personalens beteenden genom socialisation och kontroll kommer svårigheten att 

‘’tvätta bort’’ de värderingar och attityder som personalen bär med sig från sin utbildning 

alltid att finnas. När en konflikt uppstår på grund av en organisations yrkesmässiga normer 

och värderingar finns en benägenhet att de professionella är mer lojala mot sin egen 

professionskultur (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

4.2 PROFESSIONSTEORI 

Begreppet profession beskrivs enligt Christoffersen (2017) som ett komplext och 

svårdefinierat begrepp i och med dess utveckling genom historien. En klassisk definition av 

profession kan förstås genom att dela in den i tre olika moment. Det första momentet är att 

professioner är vissa yrken som man arbetar med på heltid och inte något som man endast gör 

på fritiden. Med vissa yrken menas de yrken som man kan jobba med endast efter att ha 

genomgått en lång och formell utbildning, vilket är det andra momentet (Christoffersen, 

2017). Brante (2009) beskriver just utbildningen som en biljett in till professionens värld och 

bekräftar Christoffersens (2017) teori om att yrkena är uppbyggda på vetenskaplig kunskap. 

Detta vilket beskrivs som en anledning till att de personerna som arbetar inom dessa yrken 

ofta har högre löner än vad som anses som normalt. Det tredje momentet är att professionen 

har ensamrätt om utövningen av yrket. För att arbeta som präst måste du vara utbildad. Om 

det tillåts exempelvis vikarier inom yrket klassas det inte som en profession (Christoffersen, 

2017).  

 

Ett senare tillskott till profession är semiprofessioner som har en fot i den traditionella 

professionen och en fot utanför (Brante, 2009). Många yrkesgrupper uppfyller en del krav 

men inte alla. Det kunde till exempel handla om att utbildningen inte var tillräckligt lång eller 

att det ingick för lite teori och för mycket praktik. Socionomer kunde räknas till denna teori 

då de inte var specialister inom ett vetenskapligt ämne utan de istället kunde lite om många 

ämnen. Gränserna mellan klassisk profession och semiprofession är något som idag har 

suddats ut. Utbildningen för dåtidens semiprofession har förlängts samt att den har lagt större 

vikt vid den akademiska utbildningen (Christoffersen, 2017). Socionomutbildningen har gått 

från att kunna lite om mycket till en mer vetenskaplig utbildning där studenterna blir mer 

specialiserade mot ett ämne, socialt arbete. Ett senare tillskott till begreppet professioner 

beskriver Christoffersen (2017) som att de idag kan ses som en organisation, detta för att de 

som utövar yrket oftast bildar en organisation. Organisationen ska på uppdrag från politikerna 

lösa uppgifter för samhället. 

 

4.3 SAMVERKANSTEORI 

Samverkan ses i grunden som en social företeelse som förutsätter att människor möter 

varandra och gör något tillsammans. Samverkan beskrivs som något som sker mellan olika 

organisationer och myndigheter och används då det uppstår ett problem inom organisationen 
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som inte går att lösa på egen hand. Inom den offentliga sektorn har samverkan det senaste 

decenniet beskrivits som en universallösning vilket menas att nutidens organisationer måste 

samverka för att kunna genomföra de uppdrag som medborgarna sätter upp. Till viss del kan 

samverkan ses som något problematiskt, vilket är en följd av att organisationer har olika 

principer, regelverk samt kunskaps- och förklaringsmodeller (Lindberg, 2009). 

Danermark (2000) beskriver tre grundläggande förutsättningar som ledningen inom 

organisationen måste arbeta med för att en samverkan ska fungera. Omständigheterna kring 

dessa tre kan bli hinder eller framgångsfaktorer i samverkansprocessen beroende på hur de 

hanteras. Den första är kunskap- och förklaringsmässiga förutsättningar och innebär att de 

personer som samverkar ofta har olika utbildningar vilket gör att de också har skilda sätt att 

se problem. Ledningens ansvar är då att se till att gränserna mellan professionerna är 

effektiva. Varken för skarpa eller för tunna. Den andra förutsättningen handlar om att 

ledningen inom organisationen ska upprätthålla ett gemensamt yrkesmässigt språk för att 

samverkan ska bli lyckad. Den sista förutsättningen kallas organisatoriska förhållanden. Med 

ett förenklat språk skulle man kunna sammanfatta den som beslutsbefogenhet. Inom en 

organisation kan befogenheterna att ta beslut se olika ut. Det kan innebära att personal på en 

organisation har blivit delegerade beslutsbefogenhet på en lägre nivå medan personal på 

andra arbetsplatser måste be någon med en position högre upp i hierarkin om ett beslut. En 

lång process till ett beslut kan skapa frustration vilket kan motverkas av att professionerna har 

mer kunskap om varandra. 

4.4 KOMPETENS 

Kompetens beskrivs av Illeris (2013) som ett brett begrepp som uppfattas positivt. En persons 

kompetens grundar sig oftast i den utbildning som hen har vilket gör att personen har 

förmågan att utföra ett visst arbete på ett korrekt sätt. Kan en person använda sig av sina 

kvalifikationer i specifika situationer har den därmed en kompetens. En person kan ha en 

socionomexamen som kvalifikation men det betyder inte att hen har den kompetens som 

krävs för att arbeta som civil utredare. Samtidigt går det inte att bortse från den utbildning 

någon har eftersom den ligger till grund för att kunna handla kompetent (Illeris, 2013).  

Illeris (2013) menar att dagens samhälle präglas ständigt av förändringar. Förändringar i form 

av ändringar inom organisationen (exempelvis ny personal) och omstrukturering i ledningen 

etc. Därför är det viktigt att individen är beredd på dessa och har förmågan att vara flexibel 

och kunna tänka utanför ramarna för vad hen lärt sig på sin utbildning. Vidare förklaras att 

hanteringen av oförutsägbara situationer kräver en djupare förståelse för yrket och det räcker 

inte bara att ha kunskap om den. För detta krävs det att individen är engagerad och kritiskt 

granskar situationer som uppstår. En djupare förståelse leder även det till en ökad kompetens. 

Ytterligare faktorer som ingår i definitionen av kompetens är socialitet- och 

samarbetsförmågan. Att socialitet ingår i begreppet kompetens grundar sig i att kompetens 

ofta är kopplat till sociala sammanhang i relation till andra människor. Det är också av 

relevans att vända på socialitet och se det som förmågan att kunna sätta sig in i andra 

människors situationer och att se det från olika synvinklar. Socialiteten främjar även 

möjligheten till ett fungerande samarbete med andra (Illeris, 2013).  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
I detta kapitel kommer vi presentera den empiri som har samlats in under samtliga fyra 

intervjuer. Resultatet är indelat i fyra olika kategorier som skapats med bakgrund av de koder 

som hittats under analyseringen av materialet. Vi har i detta avsnitt även valt att analysera 

resultatet med hjälp av de teorier som vi presenterat i kapitel 4. Två av kategorierna har inte 

analyserats med hjälp av teorier utan kommer istället att diskuteras kopplat till tidigare 

forskning i kapitel 6.  

5.1 SAMARBETETS TILLGÅNGAR OCH BRISTER 

Det finns en enhetlig upplevelse från intervjupersonerna i denna studie att de anser att 

polismyndigheten är en bra arbetsplats. Samverkan beskrivs som något som sker dagligen, 

men då snarare i relation till andra myndigheter. Lindberg (2009) beskriver samverkan som 

något som en organisation gör för att utföra uppgifter för samhället. Istället för samverkan 

använder majoriteten av intervjupersonerna begreppet samarbete eftersom de anser att det är 

något som sker på arbetsplatsen, kollegor emellan. Samarbetet med kollegorna beskrivs som 

något som sker dagligen genom hela utredningsarbete för att de civila utredarna och poliserna 

arbetar nära varandra. Det finns en gemensam åsikt om att man på samtliga arbetsplatser tar 

vara på varandras kompetenser och kunskaper genom att hjälpas åt. För att en samverkan ska 

fungera beskriver Danermark (2000) att det krävs att verksamheten har en förståelse för att 

det finns professioner med olika kunskaper och att dessa tas till vara på. 

Finns det brister handlar det inte om samarbetat kollegor emellan, det är inget jag har 

reflekterat över. Samarbete sker hela tiden, från de som har gripit personen, till de som  

förhör personen och de som bedrivit underrättelseverksamhet. Det finns ett fungerande 

samarbete tycker jag (IP D). 

Intervjupersonen i det ovanstående citatet beskriver vidare att en viktig del i samarbetet är att 

de poliser som arbetar i den yttre tjänsten gör sin del i arbetet och att 

förundersökningsledaren ger tydliga direktiv. Detta i sin tur underlättar sedan utredarens 

arbete. 

Jag tänker att de poliser som jobbar i den ingripande verksamheten, att de har gjort  

alla moment så långt som möjligt, att när jag får förundersökningen så har de gjort  

allt som man kan förvänta sig. Det underlättar för de som utreder om det skett en  

schysst överlämning (IP D). 

En faktor som enligt Danermark (2000) beskrivs som betydande för att främja ett gott 

samarbete är språket. Inom polismyndigheten finns det termer som för nyanställda kan vara 

svåra att förstå men att det ändå är något som samtliga måste lära sig för att främja ett 

fungerande samarbete. 

Intervjupersonerna berättade under intervjuerna att det under en utredningsprocess är en 

förundersökningsledare som i de allra flesta fall tar beslut. Det framkom även att man efter en 

tid som civil utredare har koll på hur utgången av olika beslut skulle bli men att de ändå är 

tvungna att invänta beslut från förundersökningsledaren. Detta upplevs som tidsödande och 

något som saktar ner det fortsatta arbetet. Danermark (2000) beskriver att det inom 

myndigheter finns personer med olika beslutsbefogenheter. De civila utredarna har bestämda 
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befogenheter vilket leder till att de måste leta sig högre upp i hierarkin vid fråga om beslut. 

Detta kan enligt Danermark (2000) leda till en frustration för samtliga parter. 

Det framkom att det finns en förbättringspotential kopplat till samverkan i relation till 

åklagarmyndigheten.  

Det finns lite motsättningar mellan åklagare och polismyndigheten där man  

som anställd inom polismyndigheten känner att man har uppfyllt de mål  

man strävar efter, medan åklagaren vill ha mer. Det behövs en samsyn när  

det gäller förundersökning och vilka moment som ska göras. Det tänker jag,  

där finns det förbättringspotential (IP D). 

Lindberg (2009) förklarar problematiken med samverkan som en följd av att olika 

myndigheter har olika principer och regelverk. Detta är något som tydliggörs genom att det 

under intervjuerna framkom att det inte riktigt finns en samsyn mellan åklagarmyndigheten 

och polismyndigheten. I citatet ovan beskrivs det att åklagaren vill ha mer från utredaren, när 

utredaren i själva verket anser att det inte finns mer material att hämta. Detta tyder på att det 

verkar finnas en okunskap kring arbetsuppgifterna myndigheterna emellan. 

Som avslutande fråga kring samverkan och samarbete fick intervjupersonerna beskriva hur de 

upplever den ”perfekta” samverkan eller samarbetet.  

Ja men det är väl att alla är jämställda, tänker jag. Att man utgår från att  

alla är bra på olika saker, att det finns folk som har olika intresseområden,  

att man använder folk på rätt sätt och kompletterar varandra (IP C). 

Perfekt är det om det inte är någon skillnad mellan civila utredare och poliser,  

utan att alla är lika, då fungerar det som bäst (IP B). 

Att arbeta nära sina kollegor och att inte göra någon skillnad på civila utredare och poliser är 

enligt intervjupersonerna två betydande faktorer för ett fungerande samarbete.  

5.2 HANDLINGSUTRYMMET FORMAS EFTER YRKESTITELN  

Överlag beskrivs det civila yrket som ett fritt arbete där majoriteten av intervjupersonerna är 

medvetna om sitt handlingsutrymme samt de lagar och regler som styr. Några av 

intervjupersonerna känner dock att de inte riktigt har reflekterat över sitt handlingsutrymme 

med bakgrund av att de inte har varit anställda så länge. Det finns däremot oklarheter om vad 

en civil utredare får och inte får göra vilket intervjupersonerna ansåg leda till en osäkerhet 

inte bara för individen utan även för hela arbetsgruppen. Detta kommer till uttryck genom att 

chefen är tvungen att leta bland papper för att hitta tydliga riktlinjer. Det finns även en 

önskan om att lagar och regler behöver uppdateras för att de civila utredarnas arbete skulle bli 

ett mer självständigt arbete. 

Man har under ett förhör rätt att ta mobiltelefonen, det kan jag göra, men om  

personen inte lämnar ifrån sig den så har inte jag som civil utredare möjlighet  

att omhänderta den telefonen, med det har man som polisman. Det skulle kunna  

bli ett problem. Jag tänker att man behöver se över vissa saker för att det ska bli 

lättare att jobba som civila utredare (IP D). 
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Det finns önskningar om att de civila utredarna ska få utökade befogenheter i form av att få 

arbeta mer i den yttre verksamheten samtidigt som det finns en förståelse för att polisen i 

många lägen inte skulle ha en så stor användning för dem.  

Mitt handlingsutrymme är lite begränsat utifrån att jag inte kan göra vissa  

polisgrejer. Jag kan till exempel inte plocka in folk till förhör, då måste jag  

be en poliskollega. Jag tänker att de inte hade haft någon nytta av mig att  

jobba mer ute, men jag skulle själv tycka att det vore roligt då det är något  

som jag har jobbat med tidigare under mina år på socialtjänsten (IP C). 

Just för att om jag ska vara med på en husrannsakan, jag har inga vapen,  

jag kan inte skydda. Det är mer en trygghet för en polis att åka med en polis  

än med mig. Jag kan tänka att det är de som får ta hela ansvaret, det kan ju 

hända saker (IP B). 

Ovanstående stycke visar på att en socionom som civil utredare tidigare har arbetat med 

likande arbetsuppgifter i form av att jobba ute på fältet. Illeris (2013) förklarar det som att om 

en anställd kan använda sig av sina kvalifikationer, exempelvis i form av tidigare 

erfarenheter, har den där med en kompetens. Om socionomen tidigare har arbetat ute på fältet 

och sedan kan använda sig av den erfarenheten inom polismyndigheten anses hen där med att 

ha kompetens till detta. Det som däremot skiljer dem åt är befogenheterna. De civila 

utredarna har inte befogenheterna att bära vapen vilket gör att de särskiljs från polisen och att 

de inte kan användas på samma sätt. Det finns ingen önskan om att de civila utredarna ska 

vara beväpnade utan de utökade befogenheterna ska snarare ske i den inre tjänsten för att 

underlätta för en polis att arbeta med en civil utredare och vice versa.  

5.3 BRISTEN PÅ POLISER GER UTRYMME FÖR SOCIONOMERS KOMPETENS 

Intervjupersonerna anser att det idag finns en brist på poliser och att marknaden inte heller ser 

hoppfull ut för framtiden. I och med att det blir färre och färre poliser behöver 

polismyndigheten anställa civila utredare för att poliserna ska kunna fokusera på det arbetet 

som bara poliser kan göra. Intervjupersonerna uttrycker i början av varje intervju att det finns 

väldigt mycket jobb att göra och att ärendena i princip ligger på hög. För att dessa jobb ska 

bli gjorda behövs civila utredare. Att polismyndigheten sedan långt bak i tiden endast har 

bestått av poliser är något som märks genom att poliserna har svårigheter att ta till sig hur 

andra professioner tänker. En myndighet som endast består av personer med samma 

utbildning tenderar att skapa en professionskultur, vilket kan ses som ett svar på varför 

poliserna har svårt att ta till sig hur andra professioner tänker (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

Vissa poliser kan se de civila utredarna som en tillgång medan vissa känner att de trampar på 

deras område. Som nämnt i kapitel 4 lyfter Illeris (2013) att det inom organisationer ständigt 

sker förändringar, vilket personalen måste vara beredda på. Det gäller därför att poliserna är 

flexibla och har ett öppet sinne för att det kan komma in personer med en annan 

utbildningsbakgrund. Vidare beskriver Illeris (2013) även att det är viktigt med en djupare 

förståelse för arbetet vilket kan förklara varför poliser anser sig ha en bättre kompetens till 

yrket. En djupare förståelse för arbetet är något som kommer med erfarenhet men det krävs 

att socionomen som arbetar som civil utredare är engagerad och är uppmärksam på 

situationer som uppstår (Illeris, 2013).  
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Jag tror att det är lite splittrat inom poliskåren faktiskt. Jag skulle kunna tänka  

mig att vissa poliser kan se det som en tillgång, att man inte gör en skillnad på  

civila utredare och poliser. Men jag tror att en del poliser kan känna att man är  

inne och trampar på deras område. Man är inte jättepositivt inställd till civila  

utredare utan man menar att brott ska utredas av poliser. Kan tänka mig att vissa  

poliser kan känna sig lite, vad ska jag säga..oroliga.. Att deras roll inte ska vara  

så viktig i organisationen i framtiden. Att de känner sig lätta att ersätta (IP D). 

Arbetet som civil utredare anses vara relevant mot den socionomutbildning alla 

intervjupersonerna har och att man nödvändigtvis inte behöver vara polis för att utföra 

arbetet. Genomgående av hur intervjupersonerna själva ser på sin roll som civil utredare är att 

alla anser att de har en relevant utbildning och kompetens. De upplever även att de är en del 

av polismyndigheten trots att de inte har en polisbricka eller är beväpnade i tjänst. Vissa 

beskriver det som att en socionoms kunskaper är ett komplement till polismyndigheten och 

att man som socionom har värdefulla verktyg från socialtjänsten som är användbara vid 

brottsutredningar. Exempel på dessa verktyg är erfarenheten av att möta människor och att ha 

förmågan att bygga en relation präglad av tillit. Att en socionom har kunskaper med sig från 

sin utbildning eller från tidigare arbetserfarenheter behöver enligt Illeris (2013) inte betyda att 

en person har den kompetens som krävs. De kvalifikationer en socionom har behöver hen 

kunna sätta in i kontexten som civil utredare för att hen ska anses som kompetent till just det 

arbetet.   

 Jag tycker att de uppfattar mig som kompetent att hålla i utredningar själv och  

hålla förhör. Jag har ändå sagt att jag är van att sitta i samtal, svåra samtal, med arga,  

ledsna och konstiga människor. Det har jag gjort i många år så jag är bekväm att hålla  

samtal (IP A). 

Enligt intervjupersonerna behövs socionomernas kompetens inom polismyndigheten eftersom 

socionomer och poliser bemöter människor på olika sätt och har olika syn på människor som 

begått ett brott. Intervjupersonerna uppfattar polismyndigheten många gånger som stel och 

byråkratisk med en tuffare jargong, medan de beskriver sig själva som mjukare i sin 

framtoning vid mötet med människor. Illeris (2013) beskriver socionomernas egenskaper som 

en viktig faktor för att en person ska anses som socialt kompetent vilket i sin tur är en del av 

att ha kompetens för ett arbete. 

Ja men.. ja men det finns det ju. jag tror att vi har lite olika fokus. att jag kan uppleva  

att polisen är lite väl inne på att sätta dit folk, att bevisa att folk är skyldiga. Jag är istället 

inriktad på att se något framför mig och tänka hur har det kunnat bli såhär, den här  

personen hade man velat hjälpa. Det är en omställning att.. vi ska utreda objektivt (IP C).  

Intervjupersonerna har sedan de fått en anställning som civil utredare kommit fram till att det 

krävs en viss omställning i deras arbete från jobbet på socialtjänsten till att nu arbeta inom 

polismyndigheten. Anledningen till detta anser de vara att socialtjänsten och 

polismyndigheten har olika mål vilket gör att utredningsarbetet på de olika organisationerna 

sker på olika sätt. Enligt Jacobsen & Thorsvik (2014) finns det svårigheter att inte bära med 

sig värderingar och attityder som man har med sig från tidigare erfarenheter.   
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Jag har jobbat som socialsekreterare med utredningar och att analysera. Det är ju  

jättebra för det är det vi gör här, fast jag analyserar människan mer än dem. Sen  

har jag fått träna mycket på mina förhör, när jag skriver. Jag kände ibland att oj nu  

skriver jag som en socialsekreterare och inte som utredare. Jag har känt när jag håller  

förhör att jag skriver ganska mycket. Jag skulle höra en lärare om ett barn i skolan som  

hade berättat något och då gick jag in i någon slags skyddsbedömning för barnet.  

Var finns barnet nu, det hade inte jag med att göra.. men kan bli sådan där.. så man  

får omprogrammera sig (IP A). 

Vid frågan om hur de såg på det civila yrkets framtid tror alla att polismyndigheten kommer 

fortsätta rekrytera civila utredare och yrket kommer expandera. Det finns även en tro om att 

fler civilanställda kommer att kunna arbeta inom andra områden inom polismyndigheten och 

inte bara genomföra utredningsarbete.  

5.4 LÖNESKILLNADER INOM POLISMYNDIGHETEN SKAPAR 

MOTSÄTTNINGAR MELLAN PROFESSIONERNA 

Samtliga intervjupersoner lyfter att det på deras arbetsplatser finns tydliga löneskillnader 

mellan civila och polisiära utredare. De anser att det är polisernas löner det är fel på och att 

det är där förbättringen bör ske. För att förklara dessa löneskillnader beskriver Brante (2009) 

att poliserna ingår i en semiprofession, vilket innebär att polisutbildningen inte anses vara 

tillräckligt lång samt att det i den ingår för lite teori och för mycket praktik. Däremot menar 

Christoffersen (2017) att gränserna mellan en klassisk profession och en semiprofession har 

suddats ut. Polisernas utbildning har gått från att innehålla till största del praktik till att nu 

formas mer mot en teoretisk och akademisk utbildning. Att de civila utredarna har högre lön 

tror några av intervjupersonerna är ett känsligt ämne och att de själva därför väljer att inte 

prata om det. De tror att poliserna i så fall pratar om det när de själva inte hör eftersom det 

skulle kunna skapa en dålig stämning. Vid frågan om det finns några motsättningar mellan de 

civila utredarna och poliserna uttrycker en av intervjupersonerna; 

 
Ja, det är en het potatis det här med lönen. Poliser tycker att det är fel att man  

som civil utredare kan få högre lön. Det är absolut något som jag känt av, jag  

har fått kommentarer från kollegor. Alltså jag skulle vilja säga att man har varit  

väldigt rakt framåt och de tycker att det är förjäkligt att man kan gå in betydligt  

högre lönemässigt än poliser (IP D). 

Att poliser kan vara upprörda över att de civila utredarna tjänar mer är något som de däremot 

har en förståelse för. 

Relationen mellan civila utredare och poliser är ett känsligt ämne vad gäller löner.  

Poliser tjänar dåligt, de civila tjänar mer. Det är något jag har hört. Poliser har varit  

upprörda vilket jag kan förstå (IP C). 

Vill man inom polismyndigheten ha civila utredare med akademisk bakgrund,  

med utredningserfarenhet, så kommer man också till att man måste betala  

lönerna, annars kommer ingen vilja jobba inom polismyndigheten (IP D). 

Det finns även tankar kring att en åtgärd för de civila utredarnas löner behöver genomföras 

och att polismyndigheten måste vara beredd att betala för den kompetens de begär. Många 

har fått gå ner i lön jämfört med vad de hade på socialtjänsten, vilket de tror att många inte är 

beredda att göra. Brante (2009) beskriver socionomer som en profession som tidigare har 
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ansetts räknas till en semiprofession, dock har detta förändrats till att den har blivit en 

klassisk profession. Utbildningen är idag en akademisk utbildning där studenterna 

specialiseras mot ett ämne, istället för att kunna lite om mycket. De yrken som ingår i en 

klassisk profession anser Brante (2009) är berättigade till högre löner. 

6. SLUTDISKUSSION 
I det avslutande kapitlet kommer vi att lyfta delar ur vårt resultat, tidigare forskning, teori 

samt även presentera våra synpunkter. Som avslut i slutdiskussionen har vi kortfattat 

beskrivit slutsatsen av denna studie. Syftet med denna studie var att undersöka 

socionomernas upplevelser av att arbeta som civila utredare inom polismyndigheten. 

Frågeställningarna avgränsade studien till samverkan, handlingsutrymme och normer. Dessa 

tre begrepp valdes ut eftersom de med bakgrund mot tidigare forskning verkade ha en 

betydande roll i relation till att socionomer arbetar på en arbetsplats dominerad av poliser. 

Vid beskrivning av samverkan i kapitel 1 valde vi att åtskilja samverkan med begreppet 

samarbete eftersom det var något som intervjupersonerna gjorde oss uppmärksamma på. Vid 

inledande frågor kring samverkan lyfte några av intervjupersonerna att de samarbetar på 

arbetsplatsen snarare än att de samverkar. Vilket bekräftas av Svensson et al. (2008) som 

belyser att samarbete är något som sker mellan kollegorna på arbetsplatsen och att samverkan 

snarare är något som sker mellan två myndigheter. Som nämnt i tidigare avsnitt har polis och 

socialtjänst under en lång tid samverkat genom att använda sig av varandras kunskaper och 

resurser. I Göteborg gjordes en satsning för ungdomar där polisen och socialtjänsten skulle 

samverka för att nå ungdomar som riskerade att falla mellan stolarna. Vad som skulle 

resultera i ett effektivt utnyttjande av varandras resurser ledde istället till att de två 

myndigheterna ägnade sig åt att diskutera vem som skulle göra vad. De två myndigheterna 

markerade det område som de själva ansåg sig vara bäst lämpad för (Johansson et al. 2015; 

Forkby, 2007). Utifrån detta anade vi att det skulle kunna finnas svårigheter för socionomer 

och poliser att utföra samma arbete och därmed också ha svårt att samarbeta inom samma 

organisation. När vi lyfte frågan under intervjuerna hur intervjupersonerna upplevde att 

samarbetet fungerade på deras arbetsplats ansåg samtliga att det var välfungerande. För att ett 

samarbete ska fungera på ett bra sätt krävs att personalen arbetar nära varandra och att man 

inte gör någon skillnad på socionomer och poliser. Varför samarbetet fungerade på 

intervjupersonernas arbetsplats kan förklaras genom att Johansson et al. (2015) beskriver det 

på samma sätt som det framkom under intervjuerna, att ett nära arbete är ett krav för 

samarbete. Även om samarbetet beskrevs som något välfungerande framkom det i resultatet 

att det fanns förbättringspotential kring samverkan men då i relation till åklagarmyndigheten. 

Det fanns en upplevelse av att åklagarmyndigheten inte delade de civila utredarnas syn på 

vad som krävs för en fällande dom. Sveriges kommuner och landsting (2007) belyser att det 

vid problem med samverkan mellan myndigheter kan handla om att det inte finns en 

tillräckligt god kännedom om varandras uppdrag, vilket beskrivs som en betydande faktor för 

en framgångsrik samverkan.  

Som nämnt ovan valde vi att åtskilja begreppen samverkan och samarbete. Även om 

samarbete och samverkan är två olika begrepp har de ändå en koppling till varandra. 
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Svensson et al. (2008) beskriver att dessa begrepp går hand i hand genom att 

samverkansprojekt kan skapas för att främja ett gott samarbete. Ett samverkansprojekt består 

oftast av ett team som arbetar mot samma mål och har samtidigt olika kompetenser med olika 

yrkesbakgrunder. Teamen kan i och med det förklaras som multiprofessionella. Det kan 

utifrån detta tolkas som att de civila utredarna ingår i ett samverkansprojekt i och med 

polismyndighetens val av att rekrytera andra professioner med akademisk 

utbildningsbakgrund. Även om vi inte upplever att de civila utredarna uppfattade sig själva 

som att de ingår i ett projekt kan det utifrån tidigare forskning tolkas som det. Vi tänker att 

det inte går att veta vad som kommer att hända i framtiden och att det kan vara så att antalet 

poliser ökar vilket leder till att polismyndigheten slutar rekrytera civila utredare men även att 

de kan komma att varslas. Att civila utredare nu anställs kan om 20 år ses som ett projekt som 

gjordes för att rädda den ostabila situationen inom polismyndigheten. Med ostabil situation 

menar vi det faktum att intervjupersonerna har beskrivit att det just nu finns en brist på 

poliser. Intervjupersonerna i denna studie upplevde däremot att yrket kommer att expandera 

ännu mer i framtiden eftersom det inte finns tillräckligt många poliser som arbetar i den yttre 

tjänsten. Jones et.al. (1994) beskriver därför problemet som att fler poliser behöver börja 

arbeta i den yttre tjänsten och positionerna inne, till exempel utredningsroteln, behöver fyllas 

ut med annan kompetent personal. 

Intervjupersonerna kände att vissa poliser såg anställningen av civila utredare som en tillgång 

medan vissa kände att de tog över deras arbete som poliser annars alltid har utfört. Det 

framkommer i en artikel skriven av Alderden & Skogan (2014) att det finns en spänning 

mellan de civila utredarna och polisen, detta grundar sig i samma sak som intervjupersonerna 

beskrev, att de trodde att poliserna känner sig hotade på grund av rekryteringen av andra 

professioner. En annan faktor till spänningen var att poliserna inte kände att de kunde lita på 

de civila utredarna vid livshotande situationer. Detta kan kopplas till att en av 

intervjupersonerna beskrev det som hon som civil utredare inte kan skydda sin kollega och att 

det därmed var en trygghet för en polis att arbeta tillsammans med en annan polis om det 

skulle hända något. Trots säkerhetsaspekten, att de civila utredarna inte bär vapen, kände sig 

intervjupersonerna som en del av polismyndigheten. Det skulle kunna vara så att socionomer 

som en minoritet i en myndighet dominerad av poliser kan bli uteslutna på arbetsplatsen. Dels 

för att socionomer och poliser är två helt olika professioner men även för att det inom 

polismyndigheten finns en yrkeskultur som innebär att det finns gemensamma normer 

(Christoffersen, 2017; Granér, 2004). Dessa normer beskrivs enligt Hydén (2002) som en 

riskfaktor till att en grupp särskiljs från en annan grupp. 

Något som vi under studiens gång har fått en känsla av är att skillnaderna på befogenheterna 

mellan de civila utredarna och poliserna är så pass stora att även det kan vara en faktor till att 

de civila utredarna riskerar att uteslutas. Exempel på detta är att en civil utredare många 

gånger måste tillkalla en poliskollega för att få arbetet gjort. De polisiära utredarna kan 

behöva be om hjälp med att delge misstanke och frågar då en civil utredare. Den civila 

utredaren som har arbetat i nio månader har inte befogenheten att göra detta och de polisiära 

utredarna måste vända sig till någon annan. Detta tänker vi är något som skapar irritationer 

från polisernas håll och gör att de civila utredarna kan känna sig mindre självständiga och 
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otillräckliga. Majoriteten av intervjupersonerna upplevde inte att dessa skillnader på 

befogenheterna var något som hindrade deras arbete eftersom de inte ansåg att de hade 

arbetat som civila utredare så länge och kunde därmed inte ta ställning till det. Det fanns dock 

en önskan från intervjupersonerna att de skulle få utökade befogenheter för att främja ett 

självständigt arbete. Bortsett från att vara beväpnade och att bruka våld känner 

intervjupersonerna att de skulle kunna göra mer i utredningsarbetet. Det framkom under en 

intervju att de under förhör får be en person att lämna ifrån sig sin telefon men om personen 

ifråga vägrar måste den civila utredaren tillkalla en poliskollega då hen inte själv har 

befogenhet att använda tvångsmedel. Svensson et. al. (2008) beskriver handlingsutrymme 

som en möjlighet att en anställd ska agera utifrån det utrymmet som begränsas av lagar och 

regler. Dock betyder det att en anställd ska ha en professionell kunskap som gör att hen kan ta 

rimliga och meningsfulla beslut samt ha möjlighet att påverka organisationens redan 

förutbestämda utrymme. Utifrån detta tolkar vi det som att en socionom som civil utredare 

har den professionella kunskap som krävs för att kunna ta ett beslut om omhändertagning av 

mobiltelefonen och samtidigt kunna utföra åtgärden. Detta betyder att tvångsmedel som 

tidigare har setts som något som endast poliserna har befogenheten att använda sig av 

behöver överföras till de civila utredarnas befogenheter. Ändringar kring en civil utredares 

befogenheter har skett genom åren, bland annat efter en proposition (prop. 2013/14:232). En 

av ändringarna som skett är att en civil utredare nu är berättigad till att hålla ett inledande 

förhör vid misstanke av brott. Det finns dock fortfarande begränsningar i form av att en civil 

utredare måste ha arbetat i minst ett år för att få göra sig berättigad till detta. Vi anser att det 

skulle underlätta polisernas arbete med de civila utredarna om regelverket kring en civil 

utredares befogenheter ses över. Detta tänker vi är något som skulle kunna uppröra poliserna 

men samtidigt något som intervjupersonerna i denna studie anses nödvändigt för att 

underlätta arbete för de båda professionerna.  

Att det finns löneskillnader mellan poliser och civila utredare och att det i sig skulle kunna 

vara en motsättning professionerna emellan är något som det i denna studie inte går att bortse 

från. Diskussionen kring löner var något som samtliga intervjupersoner lyfte fram som en 

motsättning mellan de två professionerna. Det fanns synpunkter kring samtligas löner då 

polisernas löner ansågs för låga samtidigt som de civila utredarna har fått gå ner i lön från 

deras tidigare arbete inom socialtjänsten. Lönefrågan är något som enligt intervjupersonerna 

kan skapa dålig stämning och de tror därför att det är något som poliserna istället väljer att 

prata om bakom deras rygg. Löneskillnader professioner emellan är något som enligt Brantes 

(2009) teori inte beskrivs som konstigt. Som nämnts i tidigare avsnitt finns det skillnader 

mellan yrkena, skillnader i form av att vissa utbildningar är vetenskapligt utformade medan 

vissa i större uträckning utgörs av praktik. De med akademisk utbildning ska enligt Brante 

(2009) i och med det vara berättigad till en högre lön. Löneskillnaderna kan utifrån denna 

studies resultat ses som ett känsligt ämne. Det finns förbättringsåtgärder kring polisernas 

löner som behöver ses över för att minska på den spänning som redan finns mellan 

professionerna. Även om poliserna har låga löner behöver de civila utredarnas löner ses över 

med tanke på polismyndighetens val av att anställa personal med akademisk bakgrund. Vi 

tänker att det generellt finns en dålig uppfattning av vad socionomer faktiskt gör och att både 

socionomer och poliser undervärderas trots att de utgör en viktig del i arbetet att hjälpa 
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människor i utsatta situationer. Om alla människor i samhället inser detta kan det även ske 

förändringar på en politisk nivå. Detta skulle ge oss en förhoppning om att professionernas 

värde kan öka och i sin tur då även lönerna. 

Samtliga intervjupersoner ansåg sig själva som kompetenta att arbeta som civila utredare med 

bakgrund mot deras utbildning samt tidigare arbetslivserfarenheter. Det fanns en gemensam 

åsikt kring att man inte behöver vara polis för att arbeta som utredare eftersom en socionom 

har med sig värdefulla verktyg från socialtjänstens utredningsarbete. Intervjupersonerna 

beskrev sig själva som erfarna vid mötet med människor samt att de även hade en förmåga att 

bygga en tillitsfull relation med dessa. De jämförde poliserna med detta och beskrev dem 

istället som ganska stela i många lägen och att de snarare var ute efter att bevisa människor 

som skyldiga. Att socionomerna i denna intervju uppfattar poliserna på ett visst sätt anser vi 

tyder på att det finns tillskrivningar professionerna emellan. Dessa tillskrivningar kan enligt 

Wated & Sanchez (2005) grunda sig i att det är något som förklarar ett mänskligt beteende. 

Det handlar därför om hur man väljer att uppfatta andras beteenden och att människan då 

sätter en tillskrivelse. Att uppfatta andra människors beteende och att sedan ge en 

tillskrivning anser vi kan ha en koppling till socionomernas tidigare erfarenheter vid en 

interaktion med polisen. Att socionomer uppfattar poliserna på ett visst sätt tänker vi hänger 

ihop med att professionerna tidigare har samverkat och att det därmed har uppstått tankar och 

uppfattningar om varandra. Vi tänker även att skillnaderna mellan hur de två professionerna 

arbetar är något som gör att de kompletterar varandra. Intervjupersonerna beskriver 

professionerna som varandras motsatser vilket vi anser tillsammans utgör en balans i form av 

en effektiv utredningsgrupp. Danermark (2000) beskriver att det är viktigt inom en 

organisation att se till båda professionernas kunskaper. Detta genom att socionomernas och 

polisernas kunskaper tillsammans ska integrera med varandra på en balanserad nivå. Hur man 

som socionom är får inte förändras genom att socionomen exempelvis övertar en polis sätt att 

arbeta i för stor utsträckning utan det bör enligt Danermark (2000) finnas en god balans 

mellan vad man väljer att ta efter och inte.  

Trots den kompetens intervjupersonerna ansåg sig ha med sig från tidigare utredningsarbete 

inom socialtjänsten upplevde de att de har varit tvungna att vara mottagliga för en 

omställning vid arbetet som civil utredare. Exempel på omställningar beskrevs som att gå 

från att på socialtjänsten se till personens hela livssituation till att i ett förhör som civil 

utredare utreda objektivt och därmed fokusera på det aktuella brottet. Vi har under studiens 

gång haft funderingar kring varför socionomers kompetens är relevant vid arbetet som civil 

utredare eftersom polismyndigheten tidigare har varit en arbetsplats dominerad av poliser. 

Anledningen till att civila utredare med en socionomutbildning anställs inom 

polismyndigheten idag kan vi ana beror på bristen på poliser som arbetskraft snarare än att 

polismyndigheten själva anser att de är i ett stort behov av personal med annan kompetens. 

Vid frågan till intervjupersonerna varför de tror att det anställs civila utredare fanns det en 

genomgående uppfattning om att det beror på att poliserna blir färre. Det var ingen av 

intervjupersonerna som belyste att de uppfattade det som att det är polismyndigheten som i 

grund och botten känner att de saknar annan kompetens bland personalstyrkan. 

Polismyndigheten är i en sådan sits nu att de är beroende av socionomers kompetens vid 
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utredningsarbetet och måste därför vara mottagliga till denna förändring. Intervjupersonerna 

beskrev detta genom att de uppfattade det som att det på deras arbetsplats märktes att det varit 

en myndighet dominerad av enbart poliser. Detta kom till uttryck genom att poliserna många 

gånger hade svårt att ta till sig hur de civila utredarna tänker vid situationer som rör 

utredningsarbetet. Som nämnt i kapitel 5 belyser Illeris (2013) att det är viktigt att personalen 

inom organisationer och myndigheter är beredda på att det ständigt kan ske förändringar och 

att personalen måste ha ett öppet sinne inför detta. Vi tror att om en polis har ett öppet sinne 

för förändringar kommer även känslan av att känna sig hotad av personal med annan 

kompetens att minska. Det är ett faktum för polismyndigheten som enligt Granér (2004) har 

setts som en sluten myndighet, att nu se sig själva som en öppen myndighet med ett brett 

utbud av kompetenser bland personalstyrkan. Med bakgrund av intervjupersonernas 

upplevelse av att poliserna har svårt att ta till sig de civila utredarnas åsikter kring 

utredningsarbetet leder det våra tankar tillbaka till det som verkade vara ett fungerande 

samarbete. Just detta skulle kunna vara en faktor till att ett samarbete mellan professionerna 

inte fungerar. Om en civil utredare och polis har olika åsikter kring utredningsarbetet och att 

någon av parterna inte är mottaglig för den andres tankar och idéer, hur väl fungerar 

samarbetet då? Vi menar att detta skulle kunna vara en faktor till att samarbetet mellan 

socionomer och poliser i själva verket inte fungerar så bra som det under intervjuerna 

framkom och att intervjupersonernas svar där med motsäger varandra.  

Vi har funderat på faktorer som ligger till grund för det faktum att svaren i vissa fall kan 

tolkas som att de motsäger varandra Exempel på detta är att en intervjuperson säger att 

samarbetet fungerar bra samtidigt som vi i senare svar tolkar det som att det på arbetsplatsen 

finns motsättningar professionerna emellan. Det gör det därmed svårt att bortse från hur det i 

sig inte skulle kunna ha en påverkan på samarbetet. Vi menar inte att intervjupersonerna inte 

har varit sanningsenliga utan snarare att det handlar om att de inte har haft ett kritiskt 

förhållningssätt under intervjuernas gång. Att svaren under en intervju ändras är något som vi 

tänker kan vara återkommande inom kvalitativ forskning. Precis som vid ett personligt samtal 

kan en person tycka något från början men när samtalet sedan övergår till att bli mer 

avslappnat framkommer det sedan att det som i början inte spelade någon roll plötsligt gör 

det. Intervjupersonerna i denna studie hade inte arbetat som civil utredare i mer än ett år 

vilket även detta kan vara en orsak till att svaren ibland motsätter sig själva. Som diskuterat i 

kapitel 3 tror vi även att det hos nyanställda finns en positiv inställning till det nya arbetet och 

att någon som har arbetet längre känner sig bekväm i sin roll och kan därmed ha ett mer 

kritiskt förhållningssätt under en intervju. Lönefrågan var i denna studie något som tolkades 

som en av de motsättningar som finns mellan socionomer och poliser. Intervjupersonerna 

beskrev att lönefrågan var något som skapar dålig stämning samt är en faktor till den 

spänning som finns mellan professionerna. Det framkom även under intervjuerna att ett 

känsligt ämne så som löner är något som det snarare talas om bakom ryggen på varandra. 

Återigen kan vi utifrån detta fundera kring om även denna motsättning har en inverkan på 

samarbetet. Om det på en arbetsplats inte finns ett öppet klimat i form av att de anställda kan 

prata om känsliga ämnen kan det försvåra det som intervjupersonerna beskriver som ett 

välfungerande samarbete.  
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Slutligen vill vi återkoppla till vårt syfte där vi ställde frågan hur socionomer upplever att 

arbeta som civil utredare inom polismyndigheten. Vi anser att det har varit ett viktigt område 

att belysa med tanke på att civila utredare som yrke har ökat samt för dess framfart bland 

socionomer. Samtidigt som polismyndigheten fortsätter att anställa civila utredare har vi 

upplevt att det finns lite kunskap hos socionomer kring yrkets innebörd och hur det är att 

arbeta inom polismyndigheten. Vi har genom denna studies resultat kommit fram till att 

socionomer upplever samarbetet inom polismyndigheten som välfungerande, detta därför att 

det inte görs någon skillnad mellan civila eller polisiära utredare. Däremot finns det 

förbättringsåtgärder kring samverkan men då snarare i relation till andra myndigheter. Även 

om intervjupersonerna inledningsvis antydde på ett fungerande samarbete har det visat sig 

finnas brister. Exempel på detta är motsättningarna mellan professionerna i form av att 

poliserna har svårt att ta till sig hur de civila utredarna tänker.  

Socionomerna i denna studie upplever att de inom yrket som civil utredare har ett brett 

handlingsutrymme med lagar och regler som styr. Det må låta motsägelsefullt men kan 

förstås genom att det finns många lagar och regler som styr en civil utredares arbete, 

samtidigt som de inom ramen för sitt arbete känner att de kan sätta sin egen prägel på 

handlingsutrymmet. Det finns en gemensam önskan om att befogenheterna ska ses över då 

det har visat sig att lagstiftningen inte har hunnit med yrkets utveckling. Detta ska i sin tur 

leda till ett självständigt arbete samt för att arbetet som civil utredare inte ska vara begränsat i 

relation till att arbeta tillsammans med en polis. Vi har under studiens gång även identifierat 

att det från socionomernas sida finns uppfattningar kring hur en polis arbetar och att det 

skiljer sig från hur de själva arbetar. Däremot ser vi även att professionernas olikheter 

kompletterar varandra och att socionomernas kompetens därmed är en tillgång till 

polismyndigheten. Lönefrågan har i denna studie beskrivits som ett hett ämne och att det 

finns tydliga löneskillnader mellan socionomer och poliser. Det finns uppfattningar av att det 

är polisernas löner som är låga och att socionomerna har gått ner i lön för arbetet som civil 

utredare. Lönefrågan har i denna studie visat sig vara problematisk och har även varit en 

faktor till motsättningar mellan socionomer som civila utredare och poliser. 

Intervjupersonerna upplevde lönefrågan som något som det inte pratas om för att det ansågs 

vara ett känsligt ämne som skapade dålig stämning. Som diskuterat tidigare kan detta ses som 

en bidragande faktor till svårigheter med ett fungerande samarbete. Avslutningsvis anser vi 

att lönerna för de båda professionerna är i behov av att ses över på en politisk nivå för att öka 

de båda professionernas status. Vi tänker att det vore av relevans i fortsatta studier kring det 

civila yrket att studera polisernas upplevelse av att arbeta med socionomer och att därmed 

även utföra samma arbete. Detta anser vi skulle leda till att andra professioner skulle kunna 

tillföra mer till polismyndigheten men för detta krävs det att poliserna får en ökad förståelse 

för andras kunskaper och kompetenser.  
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BILAGA 1 
Hej, 

  

Vi är två socionomstudenter som i skrivande stund har påbörjat vår kandidatuppsats vid 

Umeå Universitet. Vi kommer att skriva en uppsats där syftet är att undersöka hur 

socionomer upplever arbetet som civila utredare inom polismyndigheten. Tanken är att 

intervjua 4–6 socionomer. Vi står i princip på ruta noll och skulle behöva få någon typ av 

kontakt med någon inom utredning, eller i bästa fall direkt med en socionom som jobbar som 

civil utredare. Om detta inte är möjligt via mejl, finns det någon annan möjlighet att komma i 

kontakt med behörig person?  

  

Tack på förhand,  

  

Med vänliga hälsningar,  

Martina Nilsson & Malin Mörk  

0738124747, 0722403913 
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BILAGA 2 
INFORMATIONSBREV 

Syftet med vår kandidatuppsats är att vi vill undersöka socionomers upplevelser av att arbete 

inom polismyndigheten. Med upplevelser menar vi; Relationer mellan olika professioner, 

Samverkan och samarbete, Normer och tillskrivningar och Handlingsutrymme. För att samla 

in vårt material kommer vi att använda oss av intervjuer. Intervjun som vi kommer att 

genomföra förväntas ta ungefär en timme. Vi har valt att spela in våra intervjuer, detta för att 

underlätta analyseringen av materialet. 

Vi kommer att eftersträva största möjliga konfidentialitet i undersökningen genom att ingen 

obehörig får ta del av materialet. Dina svar kommer att avidentifieras och vi kan garantera att 

du blir anonym genom processen och dina svar kommer endast att sammanställas och 

användas i studien. Deltagandet i vår studie är frivillig och du har rätt att avbryta ditt 

deltagande när du vill. Du kommer att ha möjlighet att ta del av materialet när 

kandidatuppsatsen är klar. 

  

Umeå 26/9 

Har du frågor? Kontakta gärna oss! 

Malin Mörk 072-240 39 13, malin.mork@hotmail.com 

Martina Nilsson 073-812 47 47, martinanilssson@hotmail.com 

  

Med vänlig hälsning, Malin & Martina 
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BILAGA 3 
INTERVJUGUIDE 

Vi inleder intervjun med att gå igenom de fyra forskningsetiska kraven; informationskravet, 

nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Intervjupersonen tillfrågas 

sedan om hen går med på att spela in intervjun för att underlätta vår analys av materialet. 

Bakgrund 

● Hur länge har du arbetat som socionom? 

● Har du jobbat med något innan du blev anställd som civil utredare? I så fall vad? 

● Inom vilken arbetsgrupp arbetar du som civil utredare? (Vilka brott hanterar du?) 

● Hur länge har du arbetat som civil utredare? 

● Bedriver du utredningar tillsammans med någon? Vilken titel har personen? 

Civil utredare som yrke 

● Kan du beskriva hur ditt arbete går till? 

● Upplever du att civil utredare som yrke har expanderat senaste åren? I så fall, hur 

märker du det? 

Relationen mellan civila utredare och poliser 

● Hur ser du på din roll som civil utredare? 

● Beskriv hur relationen mellan olika professioner ser ut på din arbetsplats? Socionom 

vs Polis. 

● Ser du dig själv som civil utredare som en del av polismyndigheten? 

● Upplever du att det finns någon skillnad mellan hur socionomer och poliser arbetar? 

● på vilket sätt? Beskriv! 

Samverkan 

● Vid vilka situationer sker ett samarbete mellan civila utredare och poliser? 

● Upplever du att det finns en fungerande samverkan? På vilket sätt? Vad funkar/funkar 

inte? 

● Kan du beskriva vad som är för dig, den ‘’perfekta’’ samverkan? 

Handlingsutrymme 

● Hur upplever du ditt handlingsutrymme? 

● Finns det något som begränsar ditt handlingsutrymme/försvårar ditt arbete? Om ja, i 

så fall vad? Om nej, beskriv varför det fungerar bra nu. 

● Upplever du att din kompetens tas tillvara på inom polisen? 

Övrigt 

● Känner du dig som en del av den polisiära professionen? På vilket gör du det är du 

det? Eller inte? Brister? 

● Har du under din tid som civil utredare känt att du har förändrats på det personliga 

och det professionella planet? 

● Dagens nyhetsdebatter vinklar det som att det finns motsättningar mellan civila 

utredare och poliser, hur upplever du det på din arbetsplats? 
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● Finns det några löneskillnader mellan civila utredare/utredare? 

● Om du ser till din yrkesroll i det stora hela, finns det något som du skulle vilja ändra 

på? 

● Om du föreställer dig det, för dig, perfekta arbetet som civil utredare, hur ser det ut? 

● Hur ser du på yrkets framtid? 
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BILAGA 4 
KODNINGSMALL 

  

Meningsbärande 

enheter: 

Koder Kategori 

”Anställer civila 

utredare för att hinna 

med de ärenden som 

ligger på hög.” 

 

Komplement 

 

 

 

 

Bristen på poliser 

ger utrymme för 

fler civila utredare 

”Syftet med att anställa 

civila utredare är att 

poliser ska fokusera på 

det arbetet som bara 

poliser kan göra.”  

 

Komplement 

Marknaden för poliser 

ser inte hoppfull ut.” 

Brist på poliser 

”Det blir färre och färre 

poliser.” 

Brist på poliser 

 

 


