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Abstract 
 

In autonomous sections within the police, civilian investigators handle crimes, side by side, 

with police officers. Despite legal restrictions and organizational obstacles, civilian 

investigators have gradually moved towards the police profession. This aspect has affected 

legal and social norms and the practice of the police. The main purpose of this Bachelor thesis 

is to examine which legal and social norms that affect the practice of civilian investigators. 

Furthermore, the significance of the tensions between legal and social norms as well as the 

entrance of civilian investigators to the police will be examined. In order to find answers to 

the research questions qualitative interviews with civilian investigators and people working in 

their propinquity, have been conducted. With interviews combined with a Theoretical 

Framework of norms and professions, I have created an understanding of the social context, in 

which civilian investigators work. 

 

On the basis of Literature review, Theoretical Framework and interviews, my findings show 

that civilian investigators have been, and still are, opposed within the police authority. 

However this seems to be a changing norm and civilian investigators are generally accepted 

within the police. The autonomy of the sections form common norms which tend to dominate 

legal norms. Therefore civilian investigators occasionally do work they have no remit to do. 

At the same time organizational obstacles, such as legal restrictions, unfair salaries and no 

proper career structures, create norms that separate civilian investigators from police officers. 

These structures affect civilian investigators negatively and complicate their entrance to the 

police profession.  

 

 

 

Nyckelord: civila utredare, polisiära utredare, Polismyndigheten, professioner, normer, 

rättsregler 
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1 Studiens byggstenar 

De senaste tio åren har antalet civila utredare inom polisen ökat. Rikspolisstyrelsen har ställt 

sig positiv till utvecklingen och pekar på att civila utredare genererar goda resultat och att 

polisen är i behov av en breddad kunskap (Rikspolisstyrelsen 2012, s. 19). Samtidigt har 

ökningen följts av debatt. Civila utredare har hävdat att låg lön och brist på befogenheter 

skapar ett B-lag inom polisen, medan det från polishåll hävdats att civila riskerar att ersätta 

polisers arbetsuppgifter och ta sig in i organisationen fel väg (Dahlin 2013; Nimborn, 2012). 

Civila och polisiära utredare är båda anställda för att utreda brott, men befogenheter, lön och 

titelsystem särskiljer dem. Gemensamt arbetar de i självstyrande sektioner, inom vilka 

normer, som inte alltid överensstämmer med andra sektioner, reproduceras. Samtidigt 

försvåras civila utredares inträde i polisen av att den polisiära professionen värnar om sina 

intressen. Idag arbetar ungefär 700 civila utredare inom polisen, vilket utgör 15 % av alla 

utredare (prop. 2013/14:232 s. 24). När en ny grupp rör sig in i en stark profession påverkas 

normer och praktiker. Jag finner det därför intressant att belysa vilka normer och 

organisatoriska strukturer som påverkar civila utredare inom polisen. Polisen är traditionellt 

en organisation i vilken endast professionella poliser verkar. När civila utredare rör sig in i 

polisen för att utföra, i stort sett, samma arbete kommer rättsregler, sociala normer och 

praktiker förändras. Med polisprofessionen som fokus vill jag därför studera normer och 

praktiker som påverkar civila utredare inom polisen. 

1.1 Rättsociologisk relevans 

Med polisens våldsanvändning följer krav på rättsliga regleringar. Rättsregler påverkar därför 

verksamheten, samtidigt som det inom polisen finns en paradox där verksamma poliser 

distanserar sig från polisledningen. Ett starkt självstyre formar interna normer och skapar en 

kåranda som bidrar till ett inkluderande, med följden att även exkluderande normer 

reproduceras. Detta sammantaget gör att den nära praktiken inom polisen är svårstyrd och likt 

Lipsky (1980, s. xii) hävdar, föds normer i den nära praktiken. Således finns rättsregler som 

påverkar polisorganisationen uppifrån, samtidigt som poliser på marknivå utvecklar egna 

normer och praktiker. Medan rättsreglerna reglerar relationen till det allmänna, reglerar 

sociala normer polisers interna relationer. Dessa normsystem står i relation till varandra och 

skapar en spänning mellan rättsregler och sociala normer i polisers praktik. När avståndet 

mellan rättsregler och sociala normer, dvs. avståndet mellan ledning och markverksamhet, är 
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stort, skapas strukturer i vilka normer kan formas och reproduceras. När rättsregler och den 

sociala praktiken överensstämmer formas starka normer, men när systemen skiljer sig åt 

skapas spänningar och sociala normer styr verksamheten (Baier 2013, s. 60).  Civila utredares 

andra befogenheter och deras vilja att anamma polisiära normer skapar en dynamik mellan 

rättsregler och normer, där rättsregler påverkar normer och tvärtom. Dynamiken har således 

en inverkan på normer och riskerar att hota poliskulturen. Det är därför troligt att rättsregler 

och sociala normer påverkas av civila utredares inträde i Polismyndigheten. Med civila 

utredare som studieobjekt kan jag dels skapa förståelse för deras arbetssituation inom polisen, 

dels studera den rättssociologiska dynamikens påverkan på den polisiära verksamheten. 

Polisens professionalisering gör att friktioner troligtvis uppstår när civila utredare rör sig in i 

polisen. Därför bör civila utredare inom polisen inte enbart dikuteras utifrån effektivitet och 

ekonomisk vinning, utan deras inträde påverkar även verksamhetens styrning och förtroendet 

från allmänheten. Likt nämndemän inom juridiken, står civila utredare med en fot inom 

polisen och en i samhället. Civila utredare kan därför öka rättssäkerheten då insynen i polisen 

ökar, bryta polisens kåranda och försvåra polisens styrning eftersom en ny grupp måste tas 

hänsyn till. Således bär civila utredares inträde i polisen på stora frågor som inte enbart har 

rättssociologisk relevans, utan även är av politiskt och allmänt intresse. 

1.2 Syftesformulering och forskningsfrågor 

Syftet med min studie är att, mot bakgrund av civila utredare inom polisen, belysa dynamiken 

mellan rättsregler och normer inom polisen. Syftet är vidare att studera rättsregler, sociala 

normer och praktiker som påverkar civila utredares arbetssituation samt deras inträde i den 

polisiära professionen. Slutligen är syftet att studera hur polisens interna normer påverkas av 

de externa normer som genereras av att civila utredare, till följd av bland annat ekonomiska 

faktorer, anställs inom polisen.  

 Vilka rättsregler styr civila utredare inom Polismyndigheten? 

 Vilka sociala normer finns avseende civila utredare inom polisen? 

 Hur påverkar dynamiken mellan rättsregler och sociala normer civila utredare inom 

Polismyndigheten? 

1.3 Studiens avgränsningar 

I min studie fokuserar jag på civila utredare inom den svenska Polismyndigheten och bortser 

därför från andra civilt anställda inom polisen. På grund av begränsad forskning om civila 
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utredare presenterar jag under tidigare forskning situationen för civilt anställda inom polisen. 

Slutligen har jag i min insamling av empiri gjort en regional avgränsning och samlat in 

material från en specifik polisorganisation. Detta i syfte att teckna en bild av hur den sociala 

kontexten ser ut inom en polisorganisation. 

1.4 Definition av centrala begrepp 

Med civila utredare inom polisen syftar jag på utredare som inte har någon polisiär titel, det 

vill säga personer som inte studerat vid Polishögskolan. Med polisiära utredare menas poliser 

som arbetar med inre utredningsverksamhet.  

1.5 Studiens disposition 

I det fösta kapitlet om studiens byggstenar presenterar jag studiens syftes-formulering, 

forskningsfrågor, avgränsningar och centrala begrepp. I följande kapitel två görs en 

bakgrundsbeskrivning av polisen som organisation och dess yrkeskultur, följt av en 

bakgrundsbeskrivning av civila utredare inom polisen och deras rättsliga befogenheter i 

kapitel tre. I kapitel fyra redovisas tidigare forskning om civilt anställda inom polisen och i 

kapitel fem för jag en diskussion kring norm- och professionsbegreppet. I kapitel sex följer en 

redogörelse av mina metodologiska överväganden följt av en kort presentation av mina 

intervjupersoner i kapitel sju. I kapitel åtta förs en analytisk diskussion utifrån mitt empiriska 

material och i mina teoretiska utgångspunkter. Slutligen sker i kapitel nio en sammanfattning 

av de mest relevanta resultaten samt avslutande ord. 

2 Den polisiära organisationen  

Enligt Rolf Granér (2004, s. 35-36) är polisen utåt sett en hierarkisk organisation med stark 

styrning och kontroll. Med polisens rätt till tvångsmedel följer en stark kontroll från statens 

sida. På ledningsnivå är polisorganisationen formell och ett stort arbete läggs på att skapa 

legitimitet genom att infria förväntningar. Granér menar dock att organisationen på lednings-

nivå skiljer sig markant från de patrullerande polisernas verklighet. I polisarbetet finns ett 

stort självstyre och en stor handlingsfrihet, dels eftersom arbetsuppgifterna är så varierande att 

någon direktreglering inte är möjligt, dels för att det finns förväntningar på att infria mer än 

möjligt (Granér 2004, s. 38 & 51). Gunnar Ekman (1999, s. 159) delar uppfattningen om att 

polisarbetet är själstyrande och menar att poliser generellt anser sig ha rätt att bestämma över 

sitt arbete. Att polisarbetet är autonomt ger en svagare koppling mellan ledningsnivå och 
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operativ nivå, vilket i sin tur skapar förutsättningar för en yrkeskultur som grundar sig i 

polisers gemensamma ideal (Granér 2004, s. 38 & 51).  

2.1 Polisens yrkeskultur 

Granér (2004, s. 29) definierar yrkeskultur som ett ”gemensamt sätt att se på sig själva, 

verkligheten och arbetet. Utifrån dessa innebörder och värden utvecklas vedertagna sätt att 

utföra en uppgift, samt gemensamma normer för rätt och fel”. Enligt Granér och Knutsson 

(2000, s. 111) har poliskulturen ofta en starkare påverkan på poliser än lagar och förordningar. 

Det finns en stark sammanhållning inom poliskåren och en stark kåranda, kollektivism och 

solidaritet förekommer (Granér 2004, s. 59). Samtidigt finns en misstro mot ledningen som 

riskerar att minska kontrollen och öppna upp för ett större självstyre. Ofta efterföljs 

gemensamma normer på operativ nivå och det finns en självklarhet i att försvara varandra mot 

kritik och ställa upp för varandra. Poliser delar gemensamma normer och stor vikt läggs vid 

hur en person agerar i egenskap av polis (Ekman 1999, s. 167; Granér 2004, s. 63-64 & 69-

70). Nya poliser tenderar att socialiseras in i yrkeskåren och ta efter de normer och den kultur 

som finns inom kåren. Det kräver inga kraftfulla maktmedel utan enbart attraktiviteten hos 

polisen blir en stark pådrivare för att tillägna sig gruppens normer. Avvikande från normer 

riskerar att leda till sanktioner i form av ofördelaktiga arbetsuppgifter, psykologisk ute-

stängning, skvaller och faktiska krav på fysisk utestängning. En uppfattning inom kåren är att 

det finns en låg tolerans mot avvikare (Granér 2004, s. 63 & 65-67).   

2.2 En polisorganisation i mängden 

Polisområdet jag valt för min empiriinsamling liknar andra polisområden organisatoriskt. 

Inom området arbetar ungefär 700 personer varav 550 av dem är poliser. De första specifikt 

anställda civila utredarna anställdes mellan 2005 och 2006 efter en nationell satsning för att 

öka antalet akademiker inom polisen och idag arbetar ungefär 15 civila utredare inom 

organisationen. De flesta utredarna arbetar i relativt självstyrande sektioner baserade på de 

brott de utreder. I en stor del av sektionerna arbetar såväl civila som polisiära utredare och det 

förekommer, vid svårare utredningar, att team med olika kompetenser sätts ihop för att 

bedriva effektivt utredningsarbete (Intervjuperson G 2015).  
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3 Civila utredare inom polisen 

Civila utredare har åtminstone arbetat inom polisen sedan 1970-talet (Sånglöf 2008, s. 15). 

2004/2005 gjordes en första satsning på att rekrytera civila utredare med akademisk bakgrund. 

Satsningen som innebar att endast personer med akademisk utbildning var kvalificerade 

följdes upp av ytterligare en liknande satsning 2007, med resultatet att antalet civila utredare 

ökade inom polisen (Rikspolisstyrelsen 2007, s. 1 & 4). 2014 arbetade 26 042 personer inom 

polisen varav 6576 av dessa var civilt anställda (Polismyndigheten 2015a). Idag arbetar 

ungefär 700 civila utredare inom polisen, vilket utgör 15 % av det totala antalet utredare inom 

myndigheten (prop. 2013/14:232, s. 24).  

3.1 Efterfrågad utbildning 

För att arbeta som polis krävs avklarad polis- och aspirantutbildning. Liknande krav på en 

specifik utbildning finns inte för civilt anställda och personalens utbildning skiljer sig åt 

beroende på anställning. Många av de civila utredare som arbetar med mängdbrott har 

internutbildats och saknar akademisk utbildning, medan utredare som arbetar inom special-

rotlar ofta anställts på grund av deras akademiska kompetens (Rikspolisstyrelsen 2013, s. 5-6; 

prop. 2013:14:232, s. 24). På senare år har Polismyndigheten satsat på att anställa utredare 

med en adekvat akademisk utbildning och de flesta specialister som idag anställs har 

akademisk bakgrund. Rikspolisstyrelsen (2013, s. 5-6) uppskattar att mellan en tredjedel och 

hälften av de civila utredarna har akademisk utbildning. 

3.2 Organisatoriska strukturer 

Till skillnad från poliser saknar civila utredare ett titelsystem, vilket gör att de inte kan göra 

karriär inom polisen likt poliser (Rikspolisstyrelsen 2013, s. 6). Är du anställd som civil 

utredare förblir du civil utredare medan en polisaspirant kan bli inspektör för att sedan 

avancera till kommissarie. En följd av detta är att lönerna mellan civila och polisiära utredare 

kan skilja sig åt. Ingångslönen för en färdigutbildad polis är 24 500 kronor vartefter löne-

sättningen sker individuellt (Polismyndigheten 2015b). För civila utredare sker en individuell 

lönesättning direkt, varför de riskerar en lägre lön. Medan en polis kan avancera i titel-

systemet och på så sätt få högre lön kan en civil utredare inte argumentera för en löne-

förhöjning utifrån samma villkor. I SOU 2008:39, Framtidens polisutbildning, 

problematiseras att civila utredare inte har någon polisiär titel och därför inte har samma 

befogenheter som poliser. I utredningen framhålls att det inte är gynnsamt för verksamheten 
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att två olika yrkesgrupper utför, i stort sett, samma arbetsuppgifter. Det beskrivs kunna leda 

till en uppdelning av ett A- respektive B-lag, till oklarheter beträffande befogenheter och till 

konflikter inom organisationen. För att komma till rätta med problemet beskrivs att även 

civila utredare bör tilldelas en polisiär titel även om de inte bör ha befogenheter att utföra 

samtliga polisiära åtgärder (SOU 2008:39, s. 141-142). Även Rikspolisstyrelsen (2013, s. 18) 

delar synen på att bristen på titelsystem är problematiskt och menar att det leder till en 

omöjlighet att avancera som civil utredare och att någon gradering mellan civilt anställda inte 

kan ske. En utredare som saknar erfarenhet och akademisk bakgrund har därmed samma titel 

som en utredare med akademisk bakgrund och lång polisiär erfarenhet.  

I en utredning från Riksrevisionen (2010, s. 51-52) beskrivs att andelen civila utredare som 

utreder mängdbrott ofta ligger under 15 %, trots att civila utredare genererar goda resultat. 

Därför anser Riksrevisionen att polisen fullt ut inte utnyttjat de resurser som de civila 

utredarna besitter. Vidare framhåller Rikspolisstyrelsen (2013, s. 16) att de begränsande 

befogenheterna inte alltid utgör det största hindret för civila utredare. Traditioner, ingrodda 

rutiner och okunnighet har gjort att civila utredare inte kan utföra vissa åtgärder, trots att det 

rättsligt sett inte finns hinder för det. Samtidigt förmedlas en annan bild av verksamheten där 

civila utredare, trots tydliga regleringar kring befogenheter, utför åtgärder de inte har 

befogenheter för, under överseende av poliser (Departementsserien 2013:64, s. 113).  

3.3 Om de civila och polisära utredarnas befogenheter 

Polismyndigheten har till uppdrag att utreda brott och enligt 23 kap 1 § Rättegångsbalken ska 

en förundersökning inledas när det kan antas att ett brott som faller under allmänt åtal begåtts, 

om det inte anses uppenbart att brottet inte kan utredas. Det är förundersökningsledaren som 

beslutar om en utredning ska inledas och om så är fallet, leder samma person utredningen. 

Förundersökningsledaren fattar de flesta beslut, ansvarar för beslut som tas i utredningen och 

lämnar direktiv om åtgärder till utredare som verkställer besluten. Utredarna kan vara såväl 

civila som polisiära (Rikspolisstyrelsen 2013, s. 6 & 9). Enligt 23 kap. 3 § 1 st. RB ska 

förundersökningen ledas av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller åklagare och i lag-

kommentaren till 23 kap. 3 § 1 st. RB beskrivs att en förundersökning kan inledas av både 

Polismyndigheten och åklagare (Fitger et al. 2014, s. 23:14). Om förundersökningen inleds av 

polisen, vilket är vanligast, ska utredningen i regel tas över av åklagare så fort det finns en 

skäligen misstänkt person. Undantag gäller för brott med enkel beskaffenhet eller om det 

anses motiverat av särskilda skäl. I Polisförordning (2014:1104) 8 § 3 st. specificeras att 
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Polismyndigheten och Säkerhetspolisen inte får överlämna uppdraget att leda en för-

undersökning till någon annan än en polisman. Det innebär att enbart poliser och åklagare kan 

vara förundersökningsledare. Enligt Rikspolisstyrelsen (2013, s.6-7) är beslut om vissa 

tvångsåtgärder såsom beslut om hämtning till förhör, beslut om husrannsakningar och beslut 

om beslag, knutna till förundersökningsledarskapet. Beslut som fattas av förundersöknings-

ledaren kan sedan delegeras till, och verkställas av, utredare. Om en åklagare leder en 

förundersökning kan denne enligt 23 kap. 3 § 2 st. RB uppdra en polisman åtgärder rörande 

förundersökningen om det är ”lämpligt med hänsyn till åtgärdens beskaffenhet”. I lag-

kommentarerna till 23 kap 3 § RB, samt i SOU 2003:114 (s.310), beskrivs att åklagaren även 

kan uppdra en civil tjänsteman samma uppdrag (Fitger et al. 2014, s.23: 20; Karnov, 2013/14, 

s. 3304, not 677). Det innebär att civila utredare, efter direktiv av förundersökningsledare, har 

befogenhet att bland annat delge misstanke och ta salivprov av misstänkta. Det senare 

förutsätter dock att ingen våldsanvändning förekommer (Rikspolisstyrelsen 2013, s. 9).  

Utöver de befogenheter som är knutna till förundersökningsledarskapet finns ett antal åtgärder 

som endast polismän får utföra. Dessa befogenheter innefattar åtgärder som kan kräva 

användning av tvångsmedel, såsom medtagande till förhör (23 kap. 8 § RB), undersökning på 

vissa angivna ställen (28 kap. 10 § RB) och gripande (24 kap. 7 § RB; Rikspolisstyrelsen 

2013, s.7). Tidigare var även delgivning av information om förenklad delgivning (33 kap. 6 § 

RB) och förhör efter gripande (24 kap. 8 § RB), så kallat 24:8-förhör, befogenheter knutna till 

poliser men efter nyinförda regler 2 januari 2015 har även civila utredare dessa befogenheter. 

Efter ändringen i RB har civila utredare lika stora befogenheter som polisiära utredare att 

hålla olika typer av förhör (Rikspolisstyrelsen 2013, s. 9). Tilläggas bör även att civila 

utredare inte får bära vapen och köra radiobil eftersom de saknar utbildning för det. 

Det råder viss oklarhet gällande vem som får verkställa husrannsakningar. I 27 kap. 4 § RB, 

gällande husrannsakningar, beskrivs inte vem som har befogenhet att verkställa dem och inte 

heller i lagkommentarerna nämns några närmre specifikationer (Fitger et al. 2014, s. 27:14b-

27:16 ; Karnov, 2013/14, s. 3321, not 993-995). I doktrin tycks man dock, med hänvisning till 

23 kap. 3 § 2 st. RB, utgå från att de ska verkställas av polismän (Fitger et al. 2014, s. 28:17). 

Enligt Rikspolisstyrelsen (2013, s. 21) finns aspekter som talar för att även civila utredare ska 

få verkställa husrannsakningar. De har befogenhet att utföra andra åtgärder inom en för-

undersökning och rättsläget är inte klarlagt. Samtidigt beskrivs att husrannsakningar kan 

medföra användning av tvångsmedel, vilket poliser med sin erfarenhet, utbildning och sitt 

lagliga stöd att bruka våld har en annan kompetens att hantera.  
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Sammanfattningsvis kan endast poliser och åklagare agera förundersökningsledare. 

Befogenheter knutna till förundersökningsledarskapet, vilka beskrivs ovan, får därför inte 

utföras av civila utredare. Däremot har civila utredare, liksom polisiära utredare, befogenhet 

att verkställa de flesta beslut som förundersökningsledaren beslutar om. Undantag gäller för 

arbetsuppgifter som kan kräva en utövning av tvångsmedel. Det beror på att poliser i sin 

tjänsteutövning har rätt att bruka våld enligt 10 § Polislag (1984:387) samt har en större 

kompetens och erfarenhet av tvångsingripanden (Rikspolisstyrelsen 2013, s. 16).  

4 Forskning om civilt anställda inom polisen 

Civilt anställda har alltid funnits inom polisen. På senare år har dock antalet civilt anställda 

ökat vilket har förändrat deras arbetssituation. Deras inflytande har ökat och de har tilldelats 

uppgifter som traditionellt endast ansetts knutna till poliser (Jones, Newburn & Smith 1994, s. 

166-167). En majoritet av den forskning som behandlat civilt anställda inom polisen har 

berört antalet anställda och den ekonomiska fördel civilt anställda genererar. Däremot har 

enbart begränsad forskning fokuserat på hur civila integrerats in i myndigheten (Alderden & 

Skogan 2014, s. 259-260).  

4.1 En del i det stora 

Stephen Savage (2013, s. 886 & 901-902) menar att ordet civil signalerar något negativt, att 

någon inte tillhör en viss grupp. Savage menar vidare att termen civil är mer komplex att 

beskriva än så. Civila inom polisen är både en del av och inte en del av polisorganisationen. 

De påverkas av polisens arbetssätt och tankesätt samtidigt som de representerar en egen 

grupp. Savage (2013, s.886) utvecklar:  

 
Indeed, the term ‘civilian’ is literally defined as a negative: someone who does not belong to a 

particular group—the military or the police. The identity of being ‘civilian’ and of civilianness is 

defined by what it is not. 

Savages beskrivning tyder på att det finns en uppdelning mellan civila och poliser. Samtidigt 

visar forskning att, även om civila diskuteras i termer av en egen grupp, så accepteras de inom 

polisen. Davis et al. (2014) presenterar resultat från ett program som syftade till att öka antalet 

civilt anställda inom polisen. I utvärderingen undersöktes polismyndigheters attityder till 

civilt anställda, bland annat gällande hur de upplevdes anpassa sig till den polisiära kulturen. 

Tre av fyra myndigheter var av uppfattningen att de inte upplevt problem varken rörande 

civilas relation till poliser eller gällande svårigheter för civila att anpassa sig till den 
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organisationskultur som rådde. Vidare ansåg en stor andel av de tillfrågade myndigheterna att 

verksamheten skulle bli lidande utan civilt anställda (Davis et al. 2014, s. 28-29).  

4.2 Skillnader mellan civila och poliser 

Trots att forskning visar att civilt anställda anpassar sig till den polisiära kulturen finns 

forskningsresultat som tyder på att det finns normer som syftar till att särskilja poliser från 

civila. Constance Kostelac (2008) beskriver polisen som hierarkisk, paramilitärisk och 

traditionellt kritisk till förändringar. Trots det har civilt anställda på kort tid blivit en del av 

polisväsendet (Kostelac 2008, s. 43-44). Kostelac menar att en ökad andel civilt anställda kan 

leda till en polarisering inom polisen. Att uppgifter som tidigare enbart utfördes av poliser 

idag utförs av civila kan, enligt Kostelac, ses som ett hot mot rättssäkerheten, minska polisens 

stabilitet och reducera polisers förmåner (Kostelac 2008, s. 85). Stephen Savage (2013) har 

studerat hur utredare med olika bakgrund gemensamt arbetar med att utreda brott begångna av 

poliser. Han menar att tidigare poliser, med deras kunskap om den polisiära kulturen, anser 

sig kunna utföra utredningsarbetet mer effektivt än civila utredare. Samtidigt finns en upp-

fattning, från civila utredare, att de bidrar med ett nytt synsätt medan poliser uppfattas som 

trångsynta, missar att ställa givna frågor och ofta drar förhastade slutsatser. Vidare tenderar 

poliser att tala över civila utredares huvud och ser, med deras erfarenhet, inte någon vinning i 

att lyssna på civila. Som konsekvens av att skapa goda relationer med poliser anammar civila 

utredare polisers arbetssätt, tillägnar sig ett internt språkbruk och tar del av den polisiära 

kulturen (Savage 2013, s. 898-900).  

Alderden och Skogan (2014) beskriver att det inom polisen finns spänningar mellan civila och 

poliser. Förklaringar till det kan, enligt författarna, finnas i poliskulturen. Inom poliskåren 

finns en stark känsla av isolering och solidaritet, vilket kan skapa en föreställning om att 

ingen utomstående är förmögen att till fullo förstå polisers arbete. Polisers gruppkänsla kan 

skapa en åsikt av att civila inte går att lita på och att de inte ställer upp på samma sätt som 

poliser. Det kan göra att civila inte får förtroende att utföra uppgifter som de har befogenhet 

för. Ytterligare en orsak till spänningarna kan vara att civila, med lägre lön och sämre 

förmåner, utgör ett mer förmånligt ekonomiskt alternativ. Det kan hota polisers intressen och 

leda till en rädsla hos poliser att deras arbetsuppgifter ska bli utkonkurrerade (Alderden & 

Skogan 2014, s. 264; Jones, Newburn & Smith 1994, s. 195-196).  
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4.3 Organisatoriska strukturer 

Det finns strukturer inom polisen som verkar hindrande för civilt anställda. Ett sådant hinder 

är att civila inte har möjlighet att, på samma sätt som poliser, göra karriär inom polisen. Enligt 

Dick och Metcalfe (2001, s.120-121) finns en uppfattning att högre rang inte står i relation till 

adekvat utbildning, erfarenhet och kunskap för civilt anställda. Vidare menar Jones, Newburn 

och Smith (1994, s. 209) att ett obefintligt titelsystem i kombination med ett exkluderande 

från beslutsprocesser samt lägre lön och status traditionellt har missgynnat civilt anställda 

inom polisen. En annan faktor som kan påverka civilt anställdas ställning inom polisen är hur 

polisens fackförbund arbetar för att särskilja civila från poliser. Jones, Newburn & Smith 

(1994, s. 196) menar att The Police Federation, dvs. facket, ställer sig kritiska till de civilt 

anställdas ökade inflytande inom polisen. Fackets inställning är att andelen civila inom 

polisen inte bör öka och att de inte bör ha poster högre än poliser. Enligt författarna är detta 

föga förvånande, facket ska representera polisen, men faktum kvarstår att civilt anställda i 

vissa fall utgör mer fördelaktiga ekonomiska alternativ, vilket kan hota polisers intresse. 

Således finns ojämlikheter och strukturer inom polisen som påverkar civilt anställda negativt.   

5 Teoretiska utgångspunkter 

5.1 Det rättsociologiska normbegreppet 

Hur en norm rättsociologiskt ska definierats har utvecklats av Måns Svensson i Sociala 

normer och regelefterlevnad (2008, s. 40 ff) och av Svensson tillsammans med Matthias Baier 

i Om normer (2009, s. 68-70). Svensson och Baier diskuterar normers ontologi, dvs. vad 

normer är, utifrån begreppen essens och accidens. Enligt Svensson och Baier kan samtliga 

normer förklaras och definieras utifrån tre essentiella attribut. Normer är 1) normativa, dvs. 

handlingsanvisningar och imperativ som beskriver vad som bör göras. De är 2) socialt 

reproducerade, dvs. sociala fakta. Per Wickenberg (1999, s. 262) beskriver att: 

rättsociologiskt intressant är de normer som uppträder i en social kontext, som kommuniceras i 

en social gemenskap, och som har sociala uppträdelseformer, sociala samband och sociala 

effekter. 

Slutligen utgör normer 3) en individs uppfattning avseende omgivningens förväntningar på ett 

beteende. Det sistnämnda innebär att normer är uttryck för samhällets kollektiva för-

väntningar på beteende och uttryck för vilka beteenden som anses korrekta och kulturellt 

acceptabla (Baier & Svensson 2009, s. 70). Håkan Hydén (2002, s. 98-100) menar att normer 
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skapar mönster som särskiljer ett system från andra. De skapar gränser och har en inverkan på 

vilka som anses tillhöra en viss grupp. De som inte efterföljer gällande normer riskerar att 

sanktioneras och uteslutas från gemenskapen, varför normer fungerar som markörer för vilka 

beteenden som anses acceptabla. På det sättet verkar normer för att upprätthålla centrala 

värden i samhället (Hydén 2002, s. 98-100). 

Normer kan även kategoriseras utifrån accidenser dvs. särskilda egenskaper hos normer 

(Baier & Svensson 2009, s. 72-73; Leo 2010, s. 61-63). Med hjälp av en sammanslagning av 

begreppen essens och accidens kan en övergripande förklaring av begreppet norm göras som 

gäller för såväl rättsvetenskap som samhällsvetenskap. Svensson (2008, s. 42) menar att 

definitionen kan ”överbrygga det epistemologiska gapet mellan rättsvetenskapen och 

samhällsvetenskapen”. De essentiella attributen gäller för samtliga normsystem, medan 

accidenserna skiljer sig åt mellan olika system. Med hjälp av de essentiella attributen kan 

normer identifieras medan accidenserna kan kategorisera, analysera och öka förståelsen för 

normer. Baier och Svensson (2009, s. 73) beskriver att ”rättssociologins uppgift blir med 

andra ord att identifiera normer utifrån normbegreppets essenser samt att kategorisera och 

beskriva dem utifrån deras accidenser”.  

5.1.1 Professionella normer 

Enligt Hydén (2002, s.114) kan normer sägas vara systemburna på så sätt att olika system 

följer olika normer. Vidare menar Svensson och Baier (2009, s. 126) att ”normer kan alstras 

av professioner av olika slag”. Utbildning, fackförbund och gemensamma aktiviteter kan 

inom professioner skapa gemensamma normer och värderingar. Det skapar i sin tur strukturer 

i vilka normer kan reproduceras. Vidare menar Svensson och Baier att det inom professioner 

utvecklas ett internt språk och en jargong som grundar sig i specifika facktermer. Ulf Leo 

(2010) definierar professionella normer som en kategori inom begreppet sociala normer som 

är genererade i ett professionellt system, dvs. i en viss verksamhet där specifika systemvillkor 

råder.  

5.1.2 Identifiering av professionella normer 

Syftet med min studie är att belysa normer gällande civila utredare inom polisen samt att 

studera hur civila utredares inträde i den polisiära professionen tar sig uttryck. För att göra det 

har jag intervjuat olika aktörer inom polisen, i syfte att få förståelse för hur regler, rutiner och 

bemötande kring civila ser ut. Normer består av såväl av en börat-del som av en varat-del, 
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dvs. normer som beskriver hur det bör vara beskaffat och normer i form av den sociala 

praktiken.  Dessa normsystem står i relation till varandra och eftersom börat transformeras till 

varat kan jag genom att studera praktiker identifiera normer (Baier 2013, s. 59-60).  

Jag kommer använda mig av normdefinitionen av Svensson och Baier (2009) för att 

identifiera normer kring civila utredare. Enligt Svensson (2008, s. 43) är normer ”empiriskt 

observerbara ting tillhörande varat vilka är bärare av budskap om hur tillvaron bör vara 

beskaffad.” Med andra ord kan handlingsanvisningar som resulterat i konkreta handlingar 

empiriskt studeras. Min tanke är att det finns normer som styr utredarnas dagliga arbete och 

som påverkar hur aktörer agerar. Jag ser normer som handlingsanvisningar och som något 

som utvecklas inom polisen. Normer blir ett sätt att kontrollera vilka beteende som anses 

acceptabla. Således reproduceras normer socialt inom polisen och min förhoppning är att, 

med hjälp av norm-begreppet, identifiera normer som ligger till grund för de rutiner och 

praktiker som påverkar civila utredare. Polisen är en organisation med tydliga normer och 

rutiner, i vilken yrkes-professionella poliser verkar. Inom professionen skapas och 

reproduceras polisära normer. Samtidigt verkar andra aktörer inom den polisiära professionen. 

Under följande rubriker kommer jag beskriva vad en profession är och vilka uttryck den kan 

ta. Polisprofessionen används, i denna studie, som ett område i vilket jag kan identifiera 

normer rörande civila utredare inom polisen.  

5.2 Professioner 

Thomas Brante (2009, s. 16) definierar professioner som yrken ”som baserar sin inkomst och 

status på att de använder vetenskaplig kunskap”. Vidare menar Eliot Freidson (2001, s. 17) att 

den mest grundläggande definitionen av begreppet profession är att det ger dess utövare en 

möjlighet att försörja sig inom yrket samtidigt som de kan kontrollera sin yrkesutövning. 

Kortfattat kan en profession beskrivas som en specificering inom ett arbetsområde som för 

med sig att personer som inte har rätt utbildning och erfarenhet inte ges tillträde till arbets-

området (Friedson 2001, s.17). Inga Hellberg (1978, s. 29) benämner det som att professioner 

är ”de som säger sig veta mest inom ett visst område” och menar att ett kunskapsmonopol 

förutsätter att såväl forskare, lärare och praktiker arbetar inom yrkesområdet. Kunskaps-

monopolet i kombination med yrkesmonopolet, dvs. att ha ett revir på arbetsmarknaden, anses 

centralt för professioner (Hellberg 1978, s. 29 & 32). En mer ingående förklaring har gjorts av 

Annika Ullman (1997, s.10-11). Hon pekar på fyra kriterier som en profession måste uppfylla: 

1. En egen professionell organisation 
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2. En egen vetenskapligt definierad kunskapsbas 

3. En egen akademisk utbildning 

4. Egna etiska riktlinjer 

Även Barbro Strömberg (1994, s.10-11) ger en förklaring av vad en profession är. Hon 

nämner a) att utövarna inom en profession besitter kunskap som inte är allmän utan svår att nå 

för de flesta, b) att det krävs en lång och specifik utbildning som ofta är akademisk, c) att det 

under utbildningen sker en socialiseringsprocess som skapar sammanhållning, gemensamma 

normer och en yrkeskultur, d) att utbildningen avslutas med examina som fungerar som en 

uteslutningsmetod gentemot andra grupper och e) att utbildningen mynnar ut i ett heltids-

arbete, ofta med hög lön och status där klientnära arbete är vanligt förekommande.  

5.2.1 Det funktionalistiska perspektivet 

Inom funktionalismen är professioner byggstenar som garanterar att alla utför sina arbets-

uppgifter för att samhället ska fungera (Agevall & Jonnergård 2010, s. 111). Professioner är 

viktiga funktioner för såväl differentiering i samhället, dvs. uppdelning av arbetsområden, 

som för integrering, dvs. spridande av grundläggande värden (Brante, 2009 s. 18). Enligt 

Talcott Parson har professioner utvecklats för att lösa problemområden i samhället och deras 

specifika kompetens har föranlett samhällets behov av professioner. Vidare kan professioner, 

enligt Robert Merton, förklaras med att teoretisk kompetens (knowing) och praktisk färdighet 

(doing) används för att hjälpa andra (helping). Inom funktionalismen står samhället i nära 

relation till professionerna då de hjälper samhället med dess problem i utbyte med hög status, 

lön och utbildning (Christoffersen 2007, s. 33-34).  

5.2.2 Det nyweberianska perspektivet 

Det nyweberianska perspektivet grundar sig i Max Webers syn på samhället och ett stort 

intresse finns för professioners relation till samhället. Weber skiljer på öppna grupper, som 

alla har tillträde till, och slutna grupper, som arbetar för att stärka sina intressen och sin 

sociala status. Enligt Weber utvecklas samhället av att grupper kämpar om att vinna fördelar 

och genom monopoliseringar försöker grupper få igenom egna intressen, på bekostnad av 

andra. Professioner arbetar således inte enbart för att hjälpa andra, vilket hävdas inom 

funktionalismen, utan även för att försvara egna intressen gentemot andra professioner 

(Agevall & Jonnergård 2010, s. 110 & 112; Christoffersen 2007, s. 39). Enligt Andrew 

Abbott (1988, s. 33) kämpar professioner om att ta över andras och nya områden för att värna 
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om egna intressen. Professioner behandlar dock inte sina klienter dåligt. Det skulle riskera 

leda till att professionens monopol ifrågasätts, vilket kan skada professionen och minska dess 

status. Därför efterföljer de flesta professioner etiska riktlinjer, både för att ge klienter ett gott 

bemötande och för att försvara sitt monopol (Christoffersen 2007, s. 39-40 & 42-43).  

Utestängningar av grupper och individer med hjälp av stängningar sker inom de flesta arbets-

områden. Enligt Brante förekommer två typer av utestängningsmetoder; utestängning på 

grund av egendom och utestängning på grund av kvalificering. Det förstnämnda innefattar 

exempelvis att enbart förmögna personer historiskt haft tillträde till specifika professioner. 

Det senare är beroende av individuella kvalifikationer och tillträde till en profession fås främst 

genom utbildning och dess följande examina. Med krav på utbildning, examina och 

legitimation kan en profession kontrollera ett arbetsområde genom att vara självreglerande 

och styra egna utbildningar och rekryteringar. Genom att reglera hur många som ges tillstånd 

till professionen kan arbetsområdets status öka (Brante 2009, s. 20; Christoffersen 2007, s. 43-

44). Anne Witz (1992, s. 45-46) delar upp stängningar i exklusion och demarkation. Med 

exklusion syftar Witz på att professioner försöker vinna fördelar och få privilegier genom att 

monopolisera arbetsområden. Som exempel nämner hon att exlusionsstrategier använts av 

män för att stänga ute kvinnor från arbetsmarkanden. Exklusion är således en utestängning 

nedåt som verkar för att kontrollera vilka som har tillträde till en profession. Med 

demarkation syftar Witz på stängningar som sker i sidled till följd av att professioner försöker 

skydda sitt område genom tydliga gränser gentemot närliggande professioner. Demarkation är 

således en vertikal stängning som syftar till att skapa, kontrollera och bevaka gränser 

gentemot andra professioner. Att grupper utestängs från ett visst område skapar gräns-

dragningar där utestängda grupper underordnas och domineras (Brante 2009, s. 20).  

5.2.3 Semiprofessioner 

Utifrån de klassiska definitionerna av begreppet profession kunde en skiljelinje enkelt dras 

mellan vad som var att betrakta som en profession och inte. Senare har även begreppet 

semiprofession växt fram som en term för yrkesgrupper som inte når upp till samtliga kriterier 

(Christoffersen 2007, s. 29). Enlig Strömberg (1994, s. 21-22) är den största skillnaden mellan 

en profession och en semiprofession graden av status som tilldelas av samhället. Skillnader 

går därför att se i auktoritet, lön, prestige och förtroende från allmänheten. Brante (2007, s. 

30) menar att exempelvis polisen är en semiprofession och menar vidare att det är 

karakteristiskt för en semiprofession att det inom yrkesgruppen finns spänningar kring om 
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akademisk eller praktisk kunskap ska förespråkas. Vidare tillhör semiprofessioner ofta den 

offentliga sektorn och de tilldelas inte lika mycket status och lika hög lön som de klassiska 

professionerna. Brante menar slutligen att semiprofessioner är relativt autonoma och 

utbildningen är snarare tvärvetenskaplig än specialiserad (Brante 2007, s. 30-31). 

5.3 Är polisen en profession? 

Utifrån Ullmans (1997) professionskriterier och Strömbergs (1994) definition kan det 

diskuteras om polisen bör betraktas som en profession. Polisen har en professionell 

organisation. Det finns ett titelsystem, examina följer utbildningen och polisen har ett eget 

fackförbund. Forskning om polisen är begränsad, men på senare år har ett ökat forsknings-

intresse riktats mot polisen (Åse 2000, s.16 & Norée 2000, s. 23-24). Det tyder på en allt 

större vetenskapligt definierad kunskapsbas. Ett kunskapsmonopol kan polisen däremot inte 

sägas ha eftersom polisen saknar forskare och enbart marginell forskning har utförts av poliser 

(Lauritz 2009, s.3). Det kan dock komma att ändras då det föreslagits att Polishögskolan ska 

förändras och möjliggöra forskning (SOU 2008:39). 

 

Dagens polisutbildning kombinerar akademisk och praktisk kunskap. Utbildningen förmedlar 

ingen specifik vetenskap utan har ett tvärvetenskapligt angreppssätt där studenterna till-

godogör sig teoretisk kunskap inom bland annat juridik, kriminologi och beteendevetenskap 

(Polishögskolan 2014, s. 5; SOU 2008:39, s. 55). Polisstuderande tillägnar sig således 

akademisk kunskap, men någon renodlad akademisk utbildning kan Polisutbildningen inte 

sägas vara. Strömbergs krav på att kunskapen ska vara svåråtkomlig för personer utanför 

utbildningen uppfylls tveklöst. Utbildningens kombinerade teori och praktik skapar en 

kunskap som får anses unik. Däremot kan utbildningen inte sägas vara särskilt lång, vilket är 

ännu ett av Strömbergs krav. En tvåårig utbildning följd av en termins aspirantutbildning är 

kort i förhållande till andra professionsutbildningar. 

Polisen arbetar sedan 2008 efter värdegrunden: engagerade, effektiva och tillgängliga 

(Polismyndigheten 2015c). Några etiska riktlinjer tycks dock inte finnas och en undersökning 

från 2009 visar att 48 % av de 1485 tillfrågade medlemmarna i Polisförbundet ansåg att etiska 

ritlinjer bör finnas inom polisen (Exquiro Market Research 2009, s. 2 & 6). Strömbergs krav 

på etiska riktlinjer kan därför inte sägas vara uppfyllt, även om värdegrundens utformning kan 

ses som ett steg mot en ökad professionalisering. Vidare har forskning visat att det sker en 

socialiseringsprocess inom polisen. Äldre kollegor lär upp nyexaminerade och en stark 
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sammanhållning och kåranda formas tidigt. Trots att polisen som organisation är formell och 

kontrollerad, finns ett stort handlingsutrymme som öppnar upp för en stark yrkeskultur och 

utvecklande av gemensamma normer (Lauritz 2009, s. 3-4; Granér 2004, s. 59 & 63-64). 

Enligt Lars Erik Lauritz (2009, s. 3 & 223) skapar socialiseringsprocessen en exklusiv 

kunskap som gör att endast personer inom kåren kan tillägna sig kunskapen. 

I polislag (1984:387) och i polisförordning (1998:1558) regleras polisers befogenheter. Efter 

avslutad aspirantutbildning kan en polisstudent titulera sig polisman och personen har då, i 

vissa sammanhang, rätt att handla på ett sätt andra grupper inte har. Det signalerar en tydlig 

gränsdragning gentemot andra grupper i samhället. Strömberg menar vidare att en 

professionsutbildning ofta leder till ett heltidsarbete, hög status och hög lön. Att heltidsarbete 

följer utbildningen stämmer, så även kan sägas att polisens status i förhållande till andra yrken 

är hög. Gällande lönen har kåren och dess fackförbund länge efterfrågat en högre lön. Lauritz 

(2009, s.4) menar dock att de flesta yrkesgruppers fackförbund eftersträvar en högre lön och 

konstaterar att lönen för en polis är relativ hög i förhållande till utbildningens längd.  

Sammanfattningsvis konstaterar jag att polisen uppfyller de flesta av de krav som Ullman och 

Strömberg satt upp. Det finns mekanismer som fungerar utestängande gentemot andra grupper 

och inom polisen sker en socialisering som skapar gemensamma normer. Däremot kan 

utbildningen inte anses fullt ut akademisk, forskning bedrivs inte inom polisen och tydliga 

etiska riktlinjer finns inte. Därför anser jag att polisen, som den ser ut idag, inte bör benämnas 

som en profession utan som en semiprofession. Polisen tillhör den offentliga sektorn, 

utbildningen är tvärvetenskaplig och lönen är lägre i förhållande till andra professioner.  

5.4 Civila utredare som en del av den polisiära semiprofessionen 

Om man utgår från att polisen är en semiprofession är det rimligt att anta att polis-

professionen, genom demarkation, kommer att värna om sina intressen och försöka stänga ute 

konkurerande grupper. Tänkbart är att det försvårar de civila utredarnas närmande och till-

träde till polisen. Stina Wingfors (2004, s. 192-195) har i sin avhandling om socionomyrket 

visat att försök till demarkation och utestängningar förekommit inom yrkesgruppen, så tillvida 

att fackens olika medlemsgrupper använt sig av exkluderingsstrategier i försök att stänga ute 

konkurrerande grupper och därigenom erkännas högre status. Exempelvis har fackförbundet 

SSR, i ett försök att locka till sig fler medlemmar, fört diskussioner om att driva en själv-

administrerad auktorisation. Det skulle få konsekvensen att medlemmar i fackförbundet SKTF 
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inte skulle omfattas av auktoriseringen trots att de genomgått samma utbildning och har 

liknande arbetslivserfarenhet. Enligt Wingfors är det ett exempel på uteslutning och 

exkludering och en beskrivning av hur professioner kan agera för att kontrollera ett område. 

Ytterliggare ett exempel på ett exkluderingsförsök visar Sofia Persson (2008, s. 242-245) på i 

sin avhandling om läraryrket. I början av 1900-talet rådde konkurrens inom skolan rörande 

arbetstillfällen, jurisdiktion och status. Följden blev att Lärarförbundet försökte stänga ute 

folkskolelärarinnorna genom att hävda att gruppernas arbetsuppgifter inte var likvärdiga. 

Lärarförbundet menade att läraryrket tillhörde männen och försökte därför exkludera 

lärarinnorna från deras gemensamma arbetsområde. Utestängningsförsöken visar på hur en 

profession kan agera för att tillägna sig privilegier i form av högre lön, högre status och större 

kontroll över sitt arbetsområde.  

Johnsson och Svensson (2006, s. 70-71) beskriver följder av att två professioner verkar inom 

samma fält. De jämför poliser med socialarbetare och menar att båda grupperna har auktoritet, 

expertkunskaper inom sina områden och ett behov av att försvara sin professions gräns-

dragningar. När de båda professionerna arbetar mot ett gemensamt mål, med liknande arbets-

uppgifter, tenderar en jargong att uppstå som fungerar avståndstagande och som ett sätt att 

försvara den egna gruppens särart. Enligt Johnsson och Svensson (2006, s. 82) krävs tydliga 

rollfördelningar mellan professioner för att samarbetet ska fungera friktionsfritt.  

Ett exempel kopplat till civila utredare kan ses i Polisförbundets yttrande över Rikspolis-

styrelsens förslag om utökade befogenheter för civil personal (Polisförbundet, 2013). Polis-

förbundet, som representerar poliser, är kritiska till ökade civila befogenheter och menar att 

det inte skulle generera en professionell polis eftersom poliser och civila skulle riskera att 

blandas ihop. Polisförbundet är av åsikten att ”polisen behöver ingen rättsosäker yrkesröra, 

samhället behöver en professionell polis” (Polisförbundet 2013, s. 6). Polisförbundets yttrande 

visar på hur de vill kontrollera och skydda gränserna till sin profession. 

En annan möjlighet är att de civila utredarna socialiseras in i den polisiära professionen 

genom att ta del av den kultur och de normer som råder. Susanna Johansson (2011, s.192-193 

& 216-217) har i sin avhandling om myndighetssamordning i barnahus visat på att 

professioner som arbetar med gemensamma arbetsuppgifter rör sig mot ett gemensamt fält. 

Studien visar att förståelsen för andra professioner ökar när professioner samverkar och 

arbetssättet tenderar att börja likna varandras. Liknande tendenser visade Geijer och Schmidt 
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(1958, s. 380-382) i deras avhandling om arbetsgivare och fackföreningsledare i Arbets-

domstolen. Geijer och Schmidt beskriver att det tidigt i AD uppstod spänningar mellan olika 

parter. Med tiden skapades en ökad förståelse för varandra, vilket minskade felaktiga upp-

fattningar och skapade en bredare gemensam värdebas. Vidare har Hans-Gunnar Axberger 

(1996, s. 84-85) i BRÅ:s rapport ”Det allmänna rättsmedvetandet” visat på att nämndemän 

till en början delar allmänhetens uppfattning i de flesta frågor, men att de med tiden allt mer 

tenderar att dela domarnas uppfattning. Nämndemännens uppfattning ligger därför mellan 

allmänhetens och domarnas, vilket Axberger förklarar med att nämndemännen socialiseras 

och påverkas av normer i rättssalen.  

6 Metodologiska utgångspunkter 

6.1 Forskningsdesign 

Valet av min forskningsdesign har jag gjort med avstamp i mina forskningsfrågor. För att 

kunna identifiera normer och praktiker som påverkar civila utredare krävs en förståelse för 

den sociala kontext som råder inom polisen. För att tillägna mig förståelse kan jag använda 

mig av ett antal metoder. Med deltagande observationer skulle jag kunna tillägna mig en 

enhetlig bild av den sociala kontext jag studerar och det skulle ge mig möjlighet att på nära 

håll studera beteenden som grundar sig i normer (Bryman 2012, s. 266; Fangen 2005, s. 32). 

På grund av problem med tillträde till polisens utredningsverksamhet valde jag inte denna 

metod. Istället valde jag att genomföra en första intervju i syfte att få förståelse för vilken 

forskningsdesign som är relevant för min studie. Intervjun gav mig vetskap om att 10-20 

civila utredare arbetar inom den polisorganisation som varit mitt studieobjekt. Mot bakgrund 

av det relativt begränsade antalet valde jag att inte använda mig av en enkät i min insamling 

av empiri. Vidare är den polisorganisation jag valt att studera av en storlek att jag kan över-

blicka verksamheten. Därför valde jag att inte heller använda mig av en statistisk metod. De 

ovan beskrivna metoderna är således inte lämpliga för min studie. Jag vill förstå hur den 

sociala kontext som civila utredare verkar i ser ut och få förståelse för hur polisens kåranda 

och normer påverkar civila utredare. Eftersom normer skapas och reproduceras i sociala 

kontexter, i detta fall inom utredningssektioner, krävs en metod som gör det möjligt att 

studera normer och praktiker för de aktörer som verkar inom sektionerna. Den kvalitativa 

intervjun ger mig möjlighet att skapa förståelse för vad intervjupersonerna anser viktigt och 

gör att jag kan styra fokus mot de forskningsfrågor jag valt (Bryman 2012, s. 413 & 444). Mot 
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bakgrund av vad jag lagt fram finner jag kvalitativa intervjuer som ett givet val för att studera 

normer och praktiker rörande civila utredare.  

6.2 Kvalitativ metod 

Min studie bygger på en kvalitativ grund. Jag har inte en positivistisk syn, som grundar sig i 

mätbara objekt, utan mitt teoretiska ramverk grundar sig snarare inom hermeneutiken. Jag vill 

genom tolkningar inte enbart beskriva, utan även skapa förståelse för ett skeende. Eftersom 

mitt syfte är att få ökad förståelse för civila utredare, förstå handlingar inom en viss kontext 

och förstå resultatet av handlingar anser jag detta perspektiv mest tillämpningsbart (Bryman 

2012, s. 32; Thurén 2007, s. 94 & 103). Jag har en tolkningsteoretisk ståndpunkt som innebär 

att jag söker förståelse för hur individer i en viss kontext förstår sin sociala verklighet samt en 

ontologisk ståndpunkt som innebär att jag utgår från att sociala egenskaper är ett resultat av 

individers samspel (Bryman 2012, s. 340-341). Mot bakgrund av det har jag valt att belysa 

enskilda individers erfarenheter och förväntade beteenden. Detta i syfte att generera 

generaliserbara slutsatser om normer och praktiker som påverkar civila utredare. Fokus ligger 

på individers subjektiva tolkningar och förväntningar på regler, normer och rutiner. Förutom 

den kvalitativa metoden har jag med traditionella källor och statistik tillförskaffat mig 

kunskap om polisen som organisation.    

För att kunna studera individers erfarenheter och förväntningar på beteende har jag använt 

mig av kvalitativa intervjuer. Med hjälp av intervjuer med civila utredare och personer 

arbetandes i deras närhet kan jag skapa förståelse för hur normer skapas, upprätthålls och 

tolkas. Bryman (2012, s. 412-413) beskriver att forskaren vid kvalitativa intervjuer inriktar sig 

på intervjupersonens ståndpunkt och inte låter egna intressen styra samtalet. Önskvärt är att 

låta intervjupersonen styra samtalet i den riktning denne vill. På så sätt kan jag som intervju-

ledare få en ökad förståelse för intervjupersonens upplevelser av vad som anses relevant och 

viktigt. Det innebär även att en fråga sällan ställs lika vid flera intervjuer, vilket sker inom 

kvalitativ forskning. Slutligen efterfrågas inom kvalitativa intervjuer fördjupade svar i syfte 

att få förståelse för den enskilde personens upplevelser (Bryman 2012, s. 413). Redogörandet 

av rättsläget har inte gjorts med hjälp av intervjuer utan genom en rättsvetenskaplig metod där 

jag studerat lagen för att utreda gällande rätt.  



23 
 

6.3 Semistrukturerade intervjuer 

Jag har valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer. Det innebär att intervjuerna 

grundar sig i ett antal förutbestämda teman. Samtalet behöver dock inte följa mallen utan 

intervju-personerna har fria möjligheter att styra samtalet och besvara frågorna som de själva 

önskar. Vidare tillåter den semistrukturerade intervjun forskaren att ställa relevanta 

följdfrågor som inte står med i den intervjuguide forskaren har som utgångspunkt (Bryman 

2012, s. 415). Eftersom jag intervjuat fyra olika kategorier av personer (fyra civila utredare, 

en kommissarie, en facklig representant och en personalansvarig) har jag valt att utforma fyra 

intervjuguider (se bilagor). Intervjuguidernas teman liknar varandra, men skiljer sig i vilka 

frågor jag ansett relevanta för respektive kategori. Mitt syfte med semistrukturerade intervjuer 

är dels att få förståelse för hur arbetssituationen för civila utredare ser ut, dels undersöka vilka 

regler och normer som påverkar deras arbete.  

6.4 Kritik mot metoden 

Kritik har riktats mot att den kvalitativa forskningen bygger på subjektiva tolkningar och ofta 

grundar sig på forskarens egen uppfattning om vad som är relevant och intressant. Vidare har 

kritik framförts gällande svårigheter att replikera en kvalitativ studie i jämförelse med 

kvantitativ forskning. Detta då forskningen ofta är ostrukturerad och grundad på forskarens 

tolkningar. Ytterliggare kritik rör problem med generaliseringarna, dvs. hur en forskare som 

genomfört ett fåtal intervjuer kan uttala sig om en större population (Bryman 2012, s. 368-

370). I min studie gör jag inte några generaliseringar om civila utredare som population. 

Däremot kan jag, med hjälp av den kvalitativa metoden, koppla mina resultat till teori för att 

skapa förståelse och kunna dra teoretiska slutsatser om hur det är beskaffat i en viss kontext. 

Även om studien inte kan sägas vara generaliserbar, har dess svar därför relevans. Kritik har 

vidare riktats mot metodens subjektivitet. Mot bakgrund av att jag studerar normer utifrån 

enskilda individers upplevelser anser jag inte det som problematiskt. Givetvis grundar sig 

denna studie och dess resultat i mina tolkningar, men till följd av mitt metodval är det 

essentiellt för att kunna analysera mina resultat. Svårigheter med att replikera kvalitativa 

studier kan förekomma, men jag anser mig ha tecknat en generell dimension som är 

användbar för att undersöka liknande organisationer. Således har de svar, med hög till-

förlitlighet, jag producerat gjort att jag kunnat teckna en bild av något mindre som kan 

användas för att undersöka något större. 
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6.5 Urval 

Jag har endast intervjuat personer som är verksamma inom en specifik polisorganisation. Det 

ger mig en ökad möjlighet att lokalisera normer och praktiker rörande civila utredare i en 

specifik kontext. Vidare gör det att jag varken kan eller ser något behov i att uttala mig om 

normer gällande civila utredare inom andra polisorganisationer. På grund av att normer 

troligtvis skiljer sig åt mellan organisationer beroende på ledning och medarbetare bortser jag 

från andra polisorganisationer. Att jag i insamlingen av empiri endast utgått från en 

organisation hindar mig dock inte från att belysa civila utredare utifrån ett bredare perspektiv 

och dra övergripande teoretiska slutsatser. Av hänsyn till mina intervjupersoner väljer jag att 

inte nämna vilken polisorganisation jag har studerat.  

Sju personer, som valts i syfte att besvara mina forskningsfrågor, har i studien intervjuats. 

Fyra av intervjupersonerna arbetar som civila utredare inom polisen. En intervjuperson är 

kommissarie och leder en utredningsgrupp bestående av såväl poliser som civila. En annan är 

polisiär utredare tillika fackligt förtroendevald inom Polisförbundet. Slutligen är en intervju-

person polis med ett högre ledningsansvar inom utredningsverksamhet. Jag har tidigare under 

min studietid vid Lunds universitet intervjuat en civil utredare och valde i ett målinriktat urval 

att kontakta honom. Det innebär att jag valde att kontakta honom i syfte att komma i kontakt 

med en relevant person sett utifrån mina forskningsfrågor (Bryman 2012, s. 434). Denne 

person ställde upp och jag kunde utifrån en första intervju få en första förståelse för hur 

området ser ut och utifrån det utforma en strategi för övriga intervjuer. Min första intervju-

person förmedlade sedan kontakt med tre civila utredare samt en kommissarie. Jag använde 

mig således av ett snöbollsurval då en intervjuperson användes för att komma i kontakt med 

flera (Bryman 2012, s. 434). Vidare fick jag av kommissarien kontaktuppgifter till den 

fackliga representanten och kom även i kontakt med honom. För att finna en person med 

organisatoriskt ansvar för den aktuella polisorganisationen kontaktade jag polisens HR-

avdelning och kom genom dem i kontakt med min sjunde intervjuperson.    

Som jag tidigare beskrivit har jag valt intervjupersoner med utgångspunkt i mina forsknings-

frågor. De civila utredarna har jag intervjuat för att få förståelse för hur de upplever sin 

situation inom polisen samt vilka regler och normer som styr deras arbete. Kommissarien har 

jag intervjuat för att få annan inblick i hur en person som arbetar med såväl poliser som civila 

uppfattar civila utredare inom polisen. Den fackligt förtroendevalda intervjuade jag för att han 

som fackrepresentant och polis både står utanför och är en del av de grupper som jag vill 
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studera. Vidare diskuterades Polisförbundets inställning till civila utredare i intervjuerna, 

varför jag även ville belysa fackets syn. Slutligen intervjuade jag en person med lednings-

ansvar för att få en bild av polisens organisation och ledningens syn på civila utredare. 

Således har jag inte enbart belyst civila utredares synvinkel utan valt flera ingångsvinklar i 

syfte att kunna lokalisera normer, praktiker och regler gällande civila utredare. Av tids- och 

utrymmesskäl valde jag att genomföra sju intervjuer. En bredare förståelse skulle eventuellt 

fås genom fler intervjuer, men min uppfattning är att jag, med mitt urval, fått en förståelse för 

den sociala kontext jag studerar.  

6.6 Genomförande  

Eftersom jag enbart intervjuat personer anställda vid en specifik polisorganisation var det 

mest lämpligt, både för mig och mina intervjupersoner, att genomföra intervjuerna på det 

aktuella polishuset. Därför genomfördes sex av intervjuerna på polishuset, medan intervjun 

med den fackliga representanten genomfördes via telefon på grund av önskemål från intervju-

personen. Av intervjuerna som genomfördes på polishuset hölls en i enrum medan övriga 

intervjuer genomfördes i en kafeteria, vilket fick följden att det i bakgrunden fanns en relativt 

bullrig miljö. Intervjuerna genomfördes den 10, 15, 20, 21 och den 28 april. Intervjuerna med 

de civila utredarna varade mellan 30-35 minuter, intervjun med den fackliga representanten 

15 minuter, intervjun med kommissarien 23 minuter och intervjun med personen med 

ledningsansvar 35 minuter. Att intervjuerna skilde sig åt i tid beror på att jag hade olika 

intervjuguider för de olika kategorierna. Dessutom ligger mitt fokus på civila utredare varför 

de naturligt har mer att berätta.   

Innan varje intervju presenterade jag mig själv, redogjorde för syftet med min studie och 

intervju samt beskrev hur jag skulle använda informationen som framkom under intervjun. 

Jag klargjorde att intervjupersonen, när som helst, kunde välja att avbryta intervjun eller inte 

besvara en fråga. Vidare beskrev jag att intervjupersonerna skulle vara anonyma och att 

informationen skulle behandlas konfidentiellt. Således uppfyllde jag informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Bryman 2012, s. 132). Sedan frågade jag 

om intervjupersonerna kunde tänka sig att jag spelade in intervjun. Samtliga samtyckte till 

det, däremot spelades inte intervjun med den fackliga representanten in på grund av tekniska 

problem. Att spela in intervjuerna gjorde att jag kunde gå igenom materialet igen samtidigt 

som jag inte riskerade att distraheras av att anteckna under intervjuerna (Bryman 2012, s. 428; 

Ryen 2004, s. 56). Under intervjun med den fackliga representanten valde jag istället att 
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anteckna. Även i övriga intervjuer antecknade jag stödord, vilka fungerade som verktyg för att 

kunna ställa relevanta följdfrågor.  

Under intervjuerna utgick jag från de intervjuguider jag tidigare utformat. De skiljde sig åt 

beroende på vem jag intervjuade, men gemensamt var att intervjupersonerna inledningsvis 

fick beskriva sin bakgrund och vilka arbetsuppgifter de har, varefter intervjuerna kom att 

behandla civila utredare. Jag utformade inte mina frågor utifrån normers, tidigare beskrivna, 

tre essenser. Eftersom jag är intresserad av normers helhet, och inte enbart av specifika delar, 

valde jag att utforma relativt öppna frågor för att där igenom täcka in samtliga tre essenser. 

Trots mina intervjuguider skiljde sig intervjuerna väsentligt åt. Jag lät till stor del intervju-

personerna styra samtalen och utifrån deras berättelser ställde jag kompletterande följdfrågor. 

Efter intervjun tackade jag intervjupersonerna för deras medverkan och informerade dem om 

att de senare kunde ta del av min studie. Jag redogjorde även för att de gärna fick höra av sig 

till mig vid eventuella frågor.    

För att redovisa mitt material har jag noggrant lyssnat igenom samtliga intervjuer och 

antecknat samtalens innehåll. Jag har valt att inte transkribera intervjuerna i sin helhet utan jag 

har endast transkriberat delar kopplade till de teman som jag intresserar mig för. Det är tids-

besparande och eftersom jag inte fokuserar på att analysera samtalets språk och dess tendenser 

ser jag inget behov av det.  

6.7 Tillförlitlighet 

Istället för att lägga någon vikt vid begreppen reabilitet och validitet, som till stor del inriktar 

sig på att det endast finns en absolut bild av verkligheten, har jag valt att använda mig av 

begreppet tillförlitlighet. Detta för att jag vill beskriva och ge en skildring av flera möjliga 

tolkningar av den sociala verklighet jag studerar (Bryman 2012, s. 354). Tillförlitlighet kan 

delas upp i fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka 

och konfirmera. Eftersom jag erbjudit samtliga intervjupersoner att ta del av min studie anser 

jag mig uppfyllt kravet på tillförlitlighet. Vidare intresserar jag mig inte för en bred kunskap 

om en grupp utan mitt fokus ligger på att ge en djupare beskrivning av den kultur som finns i 

den sociala kontext jag studerar. De civila utredare jag intervjuat har förmedlat en likande bild 

av erfarenheter och upplevelser, varför jag anser att mitt material är överförbart. Jag har under 

hela forskningsprocessen redogjort för hur jag gått till väga och varför jag gjort som jag gjort. 

Min uppfattning är att jag agerat objektivt under hela processen och jag har inte låtit mina 
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egna värderingar styra arbetet (Bryman 2012, s. 354-356). Mot bakgrund av det ovan nämnda 

anser jag mig ha uppfyllt kraven för tillförlitlighet.    

6.8 Etiska ställningstaganden 

Som jag tidigare beskrivit tog jag vid samtliga intervjuer hänsyn till informations-, samtyckes, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Jag har även övervägt att ingen deltagare skulle lida 

skada av att delta i min studie. Vid samtliga intervjuer intygade jag för att intervjuerna är 

frivilliga och redogjorde för all relevant information (Bryman 2012, s. 131-132). Under 

forskningsprocessen har jag upplevt ett gott bemötande från intervjupersonerna och i de fall 

de haft några frågor eller önskemål har jag agerat tillmötesgående. Min uppfattning är att 

mina frågor, till något större utsträckning, inte upplevts känsliga. Frågor rörande kritik mot 

polisen kan ha upplevts som känsliga, men att vårt samtal fördes mellan fyra ögon anser jag 

ökar sannolikheten för sanningsenliga uppgifter. Att tre av intervjuerna genomfördes i en 

kafeteria kan ha påverkat utfallet. Min uppfattning är dock att det inte haft någon större 

påverkan eftersom vi satt relativt avskilt utan att någon annan hört samtalet. Vid en intervju 

fick jag en direkt fråga gällande hur jag kommer att använda materialet från vederbörandes 

intervju. Samma person efterfrågade även att vara anonym. I detta fall beskrev jag mer 

ingående hur jag kommer att nyttja materialet samt intygade att allt insamlat material kommer 

att behandlas konfidentiellt. Att spela in intervjuer kan upplevas obehagligt och leda till att 

intervjupersonerna väljer att inte helt sanningsenligt beskriva sina upplevelser (Ryen 2004, s. 

56-57). Min uppfattning är att mina intervjupersoner inte uppfattade det som problematiskt 

utan flera kommenterade att de förstod vikten av att spela in efter deras många polisförhör.  

6.9 Bearbetning av empiriskt material 

Jag har med polisprofessionen som mall studerat och lokaliserat normer som påverkar civila 

utredare. Min utgångspunkt har varit att normer manifesteras inom en profession, varför 

professionen har varit ett viktigt verktyg i mitt arbete. Med andra ord har jag, genom 

intervjuer, lokaliserat normer, regler och praktiker inom polisen som semiprofession. På så 

sätt har jag kunnat tolka de lokaliserade normerna utifrån centrala norm- och professions-

begrepp. I bearbetningsprocessen av mitt insamlade material har jag grundligt gått igenom 

mina intervjuer och genom kategoriseringar konstruerat teman. Dessa teman är: facket, ”vi-

mot-dem”, befogenheter, titelsystem, gemensamma normer och del i polisen.  
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Enligt Steinar Kvale (1997, s. 232) tenderar forskningsresultat att presenteras utan hänsyn till 

läsaren och intervjuers livfulla berättelser riskerar att råka i konflikt med forskningssamhällets 

krav på formalitet och struktur. Vidare är konstruktion av teman ett centralt element inom den 

kvalitativa metoden och genom att belysa teman med citat skapas den tydlighet som krävs för 

förståelse (Holme & Solvang 1997, s. 146). Enligt Ulrica Nylén (2005, s. 166-167) pågår 

ständigt ett växelspel mellan empiri och analys där de olika delarna flätas samman och blir 

svåra att skiljas åt. Mot bakgrund av ovan nämnda faktorer har jag valt att bearbeta och 

presentera empiri i samband med min teoretiska diskussion. Jag är av uppfattningen att det 

bidrar till en mer läsvänlig studie och jag tillmötesgår både läsarens och forsknings-

strukturernas krav. Dessutom skapar jag en större tydlighet och en lättare återkoppling genom 

att lyfta fram mina intervjupersoners berättelser i direkt relation till teoretiska begrepp.  

7 Beskrivning av intervjupersoner 

Intervjuperson A är civil utredare sedan sju år tillbaka och ingår i en utredningsgrupp som 

arbetar med att utreda sexualbrott mot barn. Han bedriver utredningar tillsammans med en 

polisiär kollega och har det övergripande ansvaret för varannan utredning. Han har studerat 

beteendevetenskap, har en magisterexamen i pedagogik och har tidigare bland annat arbetat 

på ett ungdomshem och på en skola. Intervjuperson B är även hon civil utredare. Hon har 

arbetat inom polisen i tre år och arbetar inom en sektion som utreder bedrägeribrott. I 

utredningsarbetet bedriver hon utredningar tillsammans med en civil kollega. Hon är utbildad 

socionom och har tidigare arbetat inom socialtjänsten och som barnavårdsutredare. 

Intervjuperson C har arbetat som civil utredare i tre år och arbetar även han med bedrägeri-

brottslighet. Han har en magisterexamen i sociologi med inriktning kriminologi och har 

tidigare arbetat på häkte och inom frivården. Intervjuperson D har arbetat inom polisen i 17 år 

och hon arbetar idag som utredare. Hon började i passkontrollen och har, med hjälp av olika 

interna utbildningar och utökade befogenheter, avancerat inom polisen. Hon har steg för steg 

tillåtlits fler uppgifter knutna till utredningsarbetet och arbetar idag självständigt, eller i 

samarbete med andra, med att utreda våld i nära relationer. Hon har ingen akademisk 

utbildning och har tidigare arbetat som busschaufför, personlig assistent och ordningsvakt. 

Intervjuperson E är polis sedan tio år tillbaka. Hon är kommissarie och leder en utrednings-

grupp på ungefär tio personer, bestående av såväl civila som polisiära utredare. Intervjuperson 

F är polisiär utredare av bedrägeribrottslighet tillika facklig representant för Polisförbundet. 

Han arbetar med utredningar i en större sektion, bestående av både civila och polisiära 
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utredare. Intervjuperson G är polis med ett högre ledningsansvar för utredningsverksamheten 

i ett polisområde. Han är ansvarig för utredningssektionerna inom området och har ett 

övergripande ansvar för hur verksamheten bedrivs.  

8 Berättelser och teoretisk diskussion 

Inledningsvis ställde jag mig tre frågor. Den första av dem gällande rättsregler har 

presenterats under avsnitt 3.3. Den andra gällande sociala normer redovisas under följande 

rubrik och den tredje besvaras under rubriken dynamiken mellan rättsregler och normer.  

8.1 Sociala normers påverkan  

8.1.1 Relationen mellan civila och polisiära utredare 

De civila utredare jag intervjuat beskriver relationen mellan civila och polisiära utredare som 

god inom sina respektive arbetsgrupper. Civila och poliser beskrivs komplettera varandra och 

någon särskillnad mellan grupperna tycks inte göras. Istället beskriver flera av intervju-

personerna att civila och polisiära utredare bidrar med olika infallsvinklar i utredningsarbetet, 

poliser med sin polisutbildning och sina patrullerande år och civila med en mer samhällelig 

syn. Man tycks lära av varandra, ta tillvara på varandras kompetens och någon prestige från 

något håll tycks inte förekomma. Beskrivningarna av hur arbetet fortlöper i arbetsgrupperna 

tyder på att det finns normer som reglerar att civila och poliser ska behandlas lika. En 

intervjuperson berättar att hon vid ett tillfälle upplevde sig motarbetad i sitt arbete. ”Då togs 

det om hand av min chef på en gång och det var `no mercy´. Så han kommer nog inte att göra 

om det igen”. Citatet tyder på att det från chefshåll tydligt klargjorts att ett sådant beteende 

inte är acceptabelt, vilket kan förstärka normen att civila utredare inte ska behandlas 

annorlunda än poliser. Bilden som förmedlas från chefshåll är att civila utredare starkt bidrar 

och att verksamheten skulle bli lidande utan civila utredare, vilket stödjer Davis m.fl. (2014) 

slutsatser om att civila uppskattas av polisledningen. 

Även om civila utredare inte motarbetas i sina respektive arbetsgrupper, förekommer 

beskrivningar som intygar att civila motarbetas inom polisorganisationen i stort. En civil 

utredare beskriver att ”jag vet ju att det tittas ner på mig, men […] jag har inte själv blivit 

tydligt motarbetad”. Uppfattningen från intervjupersonerna är att andra civila utredare 

drabbats hårdare än de själva och att polisorganisationen, i vilken de själva är verksamma har 

en mer positiv syn på civila utredare i förhållande till andra. Vidare beskriver flera att de 
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tidigare motarbetats men att de upplever det som mer vanligt att civila motarbetades för några 

år sedan. En civil utredare berättar: 

Jag har känt det tidigare. Jag har jobbat med kollegor innan på denna avdelningen som varit 

väldigt tydliga med att de inte tycker om civil personal, men idag så är där ingen på vår avdelning 

som visar några sådana tendenser. Men jag vet övrigt i huset att här är folk som inte tycker om 

civila. 

Bilden och tron på att civila fortfarande motarbetas förmedlas av samtliga civila utredare jag 

intervjuat. Rykten, ordval och pikar tycks förekomma från poliser i syfte att särskilja sig 

själva från civila. Det kan liknas vid Johnssons och Svenssons (2006) resultat om att en intern 

jargong kan få en avståndstagande effekt. Om de civila utredarna inte tar del av det språk och 

de ordval som används inom polisen kan språket bli ett verktyg för att försvara polisens särart 

och därigenom särskilja civila från poliser. En civil utredare beskriver att ”dom säger det inte 

rent ut, men när man läser mellan raderna så förstår man”. Citatet tyder på att det hos poliser 

finns en norm att de personer som är anställda inom Polismyndigheten ska vara poliser. De 

som inte anses vara en del av normen riskerar att utsättas för sanktioner i form av 

nedvärderingar och rykten. En person med en hög ledningsposition beskriver situationen: 

Det är ju ett skrå det här, det ska man ha klart för sig. Det är ungefär som vilket skrå som helst, att 

får vi in någon som ska göra en snickares arbete som inte är snickare så får du ju hela snickar-

facket på dig, så är det va. Och lite grann var det ju så här också, men jag upplever inte att det är så 

idag utan min uppfattning är att dom är, alltså jämlika i alla avseenden och dom behandlas inte på 

något annat sätt än vad motsvarande polis skulle gjort.  

Tänkbart är, utifrån tidigare forskning och mina intervjuer, att det finns poliser som anser att 

enbart poliser ska utföra traditionellt polisiära arbetsuppgifter. Det kan förklaras med att en 

vilja hos en del poliser att försvara sin profession gentemot konkurrerande grupper. En rädsla 

att civila ska inkräkta och ta över polisers arbetsområde kan förklara varför rykten kan 

användas som en demarkationsstrategi i syfte att försvara sitt arbetsområde.  

Till viss del tycks det fortfarande finnas en ”vi och dom”- inställning inom polisen som 

grundar sig i civilas och polisers olika bakgrund. En civil utredare utrycker att ”även om man 

accepteras som individ så skulle man ju inte professionellt förmodligen accepteras till fullo på 

ett sådant sätt att man har ju inte varit ute och bojat folk”. Citatet förmedlar en bild av att det 

finns poliser som särskiljer civila utredare från poliser utifrån en norm att endast poliser vet 

hur verksamheten faktiskt ser ut. Det förstärker Alderden och Skogans (2014) beskrivning av 

att en del poliser är av uppfattningen att endast poliser förstår sig på deras arbete. Vidare 

framhåller en del intervjupersoner att poliser tenderar att uttrycka att de kan allt och har en 

kunskap som andra saknar. Enligt Strömberg (1994) har professioner kunskap som andra 
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grupper saknar. Civila utredare saknar kunskap om yttre polisiära verksamhet, men är lika 

kompetenta som polisiära utredare på att bedriva inre utredningsverksamhet. Om normer som 

skapas i polisens yttre verksamhet reproduceras inom hela verksamheten riskerar det att skapa 

en norm om att poliser kan bäst inom alla områden. Det är därför riskabelt att se alla poliser 

som en gemensam grupp. I syfte att värna om sin profession kan det skapa en föreställning om 

”vi och dom” där civila utredare särskiljs från poliser istället för att civila och polisiära 

utredare ses som samma grupp. En civil utredare beskriver att han ibland inte förväntas kunna 

något på grund av hans civila bakgrund: 

Jag kan ju höra folk diskutera över mitt huvud med varandra liksom, om saker som rör det 

[påföljdssystemet], trots att vederbörande troligtvis vet att jag har ganska djupa kunskaper om det. 

Ibland känns det som att man blir förklarad på ett sätt som antyder att man är på en rätt så låg 

kunskapsnivå. 

Samtidigt tyder beskrivningar på att detta är en norm i förändring. Civila utredare accepteras 

av de flesta poliser inom den organisation jag studerat och från ledningshåll accepteras inte att 

civila utredare behandlas nedvärderande. Den förutfattade mening många poliser tycktes ha 

innan civila utredare anställdes tycks ha motbevisas med hjälp av normförändrande attityder 

från ledningshåll, genom att civila visat sig komplettera poliser och genom att civila utredare 

producerat goda resultat.  

8.1.2 Gemensamma normer 

Det tycks finnas gemensamma normer som gäller för såväl civila som polisiära utredare. En 

sådan norm är att utredare bör ta för sig och visa framfötterna. Flera beskriver att det är 

nyckeln till att bli accepterad inom polisen och samtliga utredare menar att personlig 

lämplighet väger tungt i arbetet. Att utredningsnormen för civila och poliser är densamma gör 

att de båda grupperna rör sig mot varandra och börjar likna varandra. En civil utredare 

beskriver: 

När man jobbat ett tag så faller man in i det här att, jag vet inte vad jag ska säga riktigt, det är svårt 

att sätta fingret på. Man blir liksom en mer homogen grupp där liksom alla jobbar, ser inte det som 

att man är civil eller polis utan man bara jobbar ihop.  

Framförallt tar utredare inom samma sektion till sig gemensamma normer som reproducerats 

inom gruppen, och status mellan personer i gruppen har ofta en starkare påverkan än status 

mellan civila och poliser. Civila utredare kan således ha en stark ställning i en viss kontext, 

där en viss typ av normer råder, medan de i ett större perspektiv kan missgynnas tillföljd av 

organisatoriska strukturer. En kommissarie beskriver en civil utredare i hennes arbetsgrupp: 
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Han har hög status som utredare. Folk går till honom om de behöver hjälp och han har en hög 

status i vår grupp. Men i ett större perspektiv som civil så har han nog en mindre, en lägre status 

just för att han är civil och inte har samma möjligheter som oss andra.  

8.1.3 En del av polisen 

Samtidigt som civila utredare upplevs vara en del av polisen förmedlas en känsla av att det 

inom organisationen finns en samhörighet mellan poliser som civila står utanför. En civil 

utredare beskriver att han upplever sig vara en del av polisen men inte fullt ut. ”Det gör jag 

nog, men jag gör det nog inte på samma sätt som jag skulle gjort om jag var polisutbildad, det 

tror jag inte. Då skulle jag nog känt en mycket starkare tillhörighet”. Att fullt ut bli en del av 

polisen hindras av såväl rättsliga som sociala normer gällande befogenheter, ojämlik lön och 

möjligheter att klättra karriärsmässigt. Dessa hinder kommer jag behandla senare i kapitlet.   

I utredningsarbetet tycks ingen vikt läggas vid vem som är civil och polis. Att arbets-

uppgifterna i utredningsverksamheten i stort sett är lika för civila och poliser får följden att 

varken utredare, chefer eller ledningspersonal tycks skilja på civila och polisiära utredare. 

Istället tycks normen vara att personlig kompetens och lämplighet är avgörande för vem som 

styr vilken utredning. En civil utredare menar att ”det är skit samma om man är polisiär eller 

civil utredare, det handlar om att göra ett bra arbete. Gör du det så upplever jag att du får det 

erkännande du behöver inom polisen”. En indikation på att ingen särskillnad görs är att 

samtliga civila utredare jag samtalat med presenterar sig som utredare. Ingen ser något behov 

av att inledningsvis nämna att de är civilt anställda. Ett liknande exempel är att det på en civil 

utredares visitkort endast står utredare. Det signalerar att det från ledningsnivå inte görs någon 

särskiljning mellan civila och polisiära utredare, vilket kan förstärka känslan av att samtliga 

anställda inom polisen bör ses som en enhet. Vidare signalerar det en norm att civila och 

poliser som utför samma arbete är likvärdiga, vilket minskar förväntningar på att civila ska 

bete sig på ett sätt och poliser på ett annat. Civila och polisiära utredare arbetar således utifrån 

liknande handlingsanvisningar med likande förväntningar på hur de ska bete sig. Att 

ledningen förmedlar budskapet att civila och polisiära utredare har likvärdig status påverkar 

normer längre ner i den polisiära organisationen. Samtidigt finns strukturer som särskiljer 

grupperna åt. Civila saknar en legitimation likvärdig polisers, vilket, utåt sett, signalerar att 

civila och polisiära utredare skiljer sig åt. 

Inom de olika sektioner som de civila utredarna är verksamma förmedlas en bild av att de är 

som vem som helst och en del i arbetet. ”I och med att jag gör i princip samma sak, förutom 

att jag inte bär vapen när vi är ute på husrannsakningar, så känner jag mig som en del i vår 
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kedja”. Ingen tycks behandlas annorlunda än någon annan i sina respektive sektioner. Snarare 

beskrivs att alla tar lärdom av varandra och det inte finns någon prestige i att fråga om hjälp. 

Varken någon av de civila utredare eller den chef jag intervjuat tycks överväga vem som är 

civil eller polis i situationer som inte kräver användning av tvångsmedel. Gruppen tycks bli en 

egen del i polisorganisationen och team-känslan är större än tillhörigheten av den civila eller 

polisiära kategorin. Inom sektionerna formas normer om att alla bidrar med sin kompetens 

och det sker vid inga tillfällen någon uppdelning mellan civila och poliser. Att en gemensam 

uppbackning sker kan förklaras av att normer produceras och reproduceras i sociala kontexter, 

i detta fall inom sektionerna. Inom grupperna utvecklas normer som inte nödvändigtvis 

behöver överensstämma med övriga normer inom polisen. Som Ekman (1999) och Granér 

(2004) beskrivit är de olika utredningssektionerna starkt själstyrande, vilket gör att interna 

normer kan skapas och reproduceras. Gemensamma normer produceras tillföljd av att normer, 

likt Lipsky (1980) hävdar, formas i den nära praktiken. Att civila utredare inte arbetar i 

separata sektioner gör att interna civila normer inte utvecklas. Det kan liknas vid Ulf Leos 

(2010 s. 139) slutsatser om att rektorer påverkas mer av lärarnormer än av specifika rektors-

normer på grund av att rektorer i stort sett endast kommer i kontakt med lärarnormer. Så är 

fallet även inom polisen. Civila utredare har ingen intern avdelning varför specifika normer 

inte tycks reproduceras. Istället tar de civila utredare jag intervjuat till sig gemensamma 

polisiära normer och agerar som utredare i allmänhet. De normer som beskriver hur man ska 

vara som utredare, exempelvis tydlig, tillmötesgående och handlingskraftig är gemensamma 

för samtliga utredare inom polisen.    

8.1.4 Socialiseringsprocessen 

På samma sätt som poliser särskiljer sig själva från civila utredare ger samtliga civila utredare 

jag intervjuat utryck för att de som grupp skiljer sig från poliser. Poliser beskrivs av civila 

utredare, i likhet med Savages (2013) resultat, ofta utifrån rådande normer om poliser. De 

utger sig för att kunna allt, är generaliserande, har stereotyper och är fyrkantiga. De civila 

utredarna beskriver istället sig själva som öppna, duktiga på bemötande och bra på att läsa av 

människor. De civila utredarnas beskrivningar tyder på att det finns normer som reglerar hur 

civila utredare ska vara i förhållande till poliser. Det riskerar, enligt mig, att skapa en 

självuppfyllande profetia där civila utredare, genom att prata om sig själva som unika, bidrar 

till att öka avståndet till den grupp de vill bli en del av. Samtidigt socialiseras civila utredare 

in i polisen och anammar polisiära normer. Även om forskning visat att det under 

polisutbildningen skapas en stark gruppkänsla och att det sker en stark socialisering (se 
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Lauritz, 2009; Grańer, 2004), anpassar sig civila utredare till den yrkeskultur som råder och 

närmar sig de polisära utredarna. De civila utredarna beskriver sig utveckla en kollegial anda 

där man står bakom sina kollegor och de upplever sig själva som mer överbeskyddande än 

tidigare. En civil utredare beskriver hur polisen som organisation skapar en stark 

sammanhållning: 

Väldigt hierarkisk organisation där man jobbar tight ihop och det skapar någonting där man jobbar 

lite avskilt från världen […] man får ganska stark ”vi”-känsla faktiskt, både på ont och gott. Det 

socialiseras man in i.  

Ytterligare en indikator på att civila socialiseras in i polisen är att de utvecklar och börjar 

använda ett slangspråk och förkortningar som endast används inom polisen. Ett internt språk 

är centralt för en profession och att alla anställda inom polisen använder sig av samma språk 

signalerar att civila utredare tillhör den polisiära professionen. Att civila utredare socialiseras 

in i polisen kan kopplas till forskning som visat att när en grupp rör sig mot en annan tenderar 

grupperna att börja likna varandra (se Johansson, 2011; Geijer & Schmidt, 1958; Axberger, 

1996). Socialiseringen in i polisen gör troligtvis tillträdet till den polisiära professionen lättare 

och de civila utredarna tycks inte ha upplevt några problem med att bli en del av polisen. Att 

civila utredare relativt enkelt erkänts tillträde till den polisiära professionen kan förklaras med 

att de som grupp inte tillhör en gemensam profession. Några har bakgrund som socionomer 

andra som beteendevetare, vilket kan underlätta tillträdet. Skulle samtliga utredare istället 

tillhöra samma profession skulle troligtvis mer kraftiga stängningar ske eftersom det skulle 

innebära mer konkurrens och upplevas som ett större hot. Troligtvis gör även polisens status 

som semiprofession att polisen är mer accepterande till nya medlemmar.  

8.2 Dynamiken mellan rättsregler och normer 

Rättsregler hindrar civila utredare från att agera utifrån samma villkor som polisiära utredare. 

De har inte rätt att tillämpa tvångsmedel, de får inte verkställa husrannsakningar och de får 

inte bära vapen. Det har diskuterats om civila utredare ska kunna gå en reducerad utbildning 

och den vägen få samtliga polisiära befogenheter. Flera av de civila utredare jag talat med 

ställer sig positiva till förslaget. Samtidigt finns en rädsla att en sådan utbildning ytterligare 

skulle spä på synen på ett A- och B-lag. Sett utifrån nyweberianismen arbetar grupper för att 

stärka sina intressen och öka sin status. Polisutbildningen ger polisprofessionen en möjlighet 

att vara självreglerande och genom att reglera tillträdet kan polisens status öka. Därför skulle 

en alternativ utbildning riskera att hota centrala värden inom polisen. Utifrån det drar jag 

slutsatsen att det inom polisen finns normer som verkar hindrande för en sådan utbildning. 
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Om andra grupper tar sig in i professionen på andra sätt än idag, riskerar polisens intressen att 

hotas, statusen kan minska och en norm om att en del medarbetare inte gått rätt väg kan 

skapas. Polisen skulle då mista en del av sin starka kontroll och skulle inte, på samma sätt, 

kunna utestänga personer på grund av kvalificering. Möjligheten att skydda sina gränser nedåt 

genom exkludering skulle minska eftersom inträde även skulle ske vertikalt.   

Sociala normer påverkar rättsregler och tvärtom. Därför påverkas sociala normer av att civila 

utredare, på grund av rättsregler, inte kan utföra vissa åtgärder. Flera civila utredare upplever 

en desperation i att inte kunna hjälpa sina kollegor. En av dem berättar: 

Man skulle vilja hjälpa sina kollegor kanske. Om dom ska hämta in en person och så ska man vara 

två stycken då och då är där kanske en som har sagt att jag kan och sen har jag en lucka. Jag skulle 

kunna följa med, men jag får inte. Då känns det lite frustrerande. 

Det finns således en vilja att hjälpa sina kollegor trots att det lagligt sett inte alltid är möjligt. 

Att poliser och civila har olika befogenheter kan generera en särskiljning och en gränssättning 

mellan grupperna. I situationer som kräver polisiära befogenheter är civila inte behjälpliga, 

vilket tydliggör en skillnad mellan kategorierna. Rättsreglerna skapar strukturer, i vilka 

sociala normer skapas och reproduceras. Enligt Baier och Svensson (2009, s. 70) skapas 

mönster och gränser som särskiljer grupper och har en inverkan på vem som anses tillhöra en 

viss grupp. Att civila utredare inte får utföra vissa uppgifter kan få konsekvensen att normer 

om att de ska behandlas annorlunda reproduceras, vilket i förlängningen kan det leda till 

exkluderande strategier.  

8.2.1 Tummar på regler 

Trots att samtliga civila utredare upplever att det inte finns några oklarheter kring deras 

befogenheter tummas det på regler. Även här skiljer sig sektioner åt. I en del sektioner tycks 

det aldrig förekomma, och om så skedde skulle det troligvis resultera i starka negativa 

sanktioner, medan det i andra sektioner tycks finnas en inställning att ”praktiskt polisarbete” 

ibland är nödvändigt för ett effektivt arbete. En kommissarie tillika gruppchef beskriver: 

Om en polis och en civil åker ut och ska göra typ en husrannsakan så ska man beakta det som 

ensamarbete och ensamarbete är inte tillåtet för då har man inte den skyddsdelen då. Men det är ju 

civila som åker ut hela tiden och gör husrannsakningar och sånt. Men vi har liksom sagt att man 

får känna av det själv lite, hur vill man göra liksom. Det är inte det att jag säger nej, du får absolut 

inte följa med, men det ska kännas bra för båda parter när man åker ut och gör något.  

Inom en del sektioner finns således normer som tillåter civila utredare att tumma och bryta 

mot rättsregler. I likhet med de slutsatser som drogs i Ds 2013:64, sker det med överseende av 
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poliser. Att alla sektioner inte handlar utifrån gemensamma normer kan förklaras med 

sektionernas självstyre. Relationen mellan rättsregler och normer är beroende av de 

självreglerande team som finns inom polisen. Därför kan olika sektioner skapa och verka efter 

olika normer och handlingssystem. Självstyret skapar ett handlingsutrymme som genererar 

möjligheter för normer att skapas och reproduceras. Detta sammantaget skapar förutsättningar 

för sociala normer att styra över rättsregler och tillåta civila utredare att tumma på regler. 

Rättreglernas påverkan ovanifrån har således inte en lika stark normativ påverkan som de 

sociala normerna som skapas i den nära praktiken inom sektionerna.  

Som jag tidigare beskrivit råder det rättsliga oklarheter kring vem som har rätt att utföra 

husrannsakningar. Inom den polisorganisation jag studerat finns dock tydliga riktlinjer som 

reglerar att civila inte får utföra husrannsakningar. Det tyder på att det finns starka normer 

som gäller i brist på tydliga rättsregler. Dessa normer har en stark normativ påverkan och 

fungerar som handlingsanvisningar. Det i kombination med ingrodda vanor och polisens 

hierarkiska system, som gör att rutiner sällan ifrågasätts, kan förklara varför civila inte får 

utföra husrannsakningar. Trots att det finns handlingsanvisningar och organisatoriska normer 

som hindrar civila utredare från att utföra husrannsakningar sker det ändå. Det kan förklarars 

med att sektionernas specifika normer är starkare än både rättsregler och övergripande 

organisatoriska normer.   

8.3 Särskiljande strukturer  

Även om det inom de olika sektionerna finns normer som reglerar att civila och polisiära 

utredare behandlas jämlikt, finns strukturer inom organisationen som möjliggör att normer, 

som verkar för att särskilja kategorierna, skapas och reproduceras. I likhet med vad Jones, 

Newburn och Smith (1994) visat finns organisatoriska hinder gällande bland annat lön och 

status som påverkar civila utredare negativt.  

8.3.1 Polisförbundets inställning påverkar 

Som polisers enda fackförbund värnar Polisförbundet för sina medlemmars intressen och att 

endast poliser får vara medlemmar i förbundet indikerar att Polisförbundet är en intresse-

förening som endast värnar om polisers intressen. Att civila utredare, som utåt sett är en del 

av polisen, inte tillåts vara medlemmar kan skapa strukturer, i vilkas normer kan 

reproduceras. Aktiviteter såsom fackmedlemskap och utbildning skapar, enligt Baier och 

Svensson (2009, s. 126), gemensamma normer och värderingar. Eftersom civila utredare 
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varken tillåts medlemskap i Polisförbundet eller har gått Polishögskolan riskerar normer som 

endast gäller poliser att skapas. Det kan få följden att civila utredare exkluderas i 

verksamheten. Flera intervjupersoner förmedlar en bild av att Polisförbundet särskiljer poliser 

från andra, vilket de tror beror på en rädsla att civila ska ta över polisers område och slå ut 

polisers kompetens. Polisprofessionen använder sig således av exkluderingsstrategier i form 

av demarkation för att försvara sina gränser gentemot andra grupper. I likhet med Jones, 

Newburn och Smiths (1994) beskrivning av polisfacket menar den fackrepresentant jag talat 

med att Polisförbundets inställning är att civila inte bör få utökade befogenheter. Polis-

förbundets åsikt är det inte ska råda några tvivel om vem som är polis eller inte, vaken inom 

polisen eller för tredje part.   

Att Polisförbundet skiljer på civila och polisiära utredare kan skapa en norm för hur civila bör 

agera och en annan för hur poliser bör agera. Att dessa normer reproduceras inom polisen kan 

skapa strukturer som i längden gör att civila utredare ifrågasätts. Därför kan Polisförbundets 

särskiljande försvåra civila utredares inträde i polisen och är, i likhet med Wingfors (2004) 

och Perssons (2008) resultat, ett exempel på hur en profession kan använda sig av 

exkluderingsstrategier för att kontrollera sina gränser och sitt monopol. En person inom 

polisen beskriver vilka konsekvenser civilas uteslutande från facket kan få:  

Idag marginaliserar man sig själv genom att exkludera en grupp medarbetare istället för att 

inkludera dom i en större gemenskap för att kunna påverka och få ett bättre resultat för hela 

organisationen. 

Att tillåta civila utredare medlemskap i Polisförbundet anser jag skulle gagna polis-

verksamheten. Det skulle minska särskiljande normer, sända ut signaler om att alla inom 

polisen är en grupp samt skapa gemensamma normer. Dessutom skulle facket kunna 

arbeta med frågor rörande hela Polismyndigheten. Att värna om alla aktörers intressen 

gagnar därför båda civila utredare och den totala polisiära verksamheten. 

8.3.2 Lönen och titelsystemet 

De civila utredare med akademisk bakgrund jag intervjuat anser att deras lön är för låg. En 

civil utredare berättar: ”Den enda gången jag retar mig är när jag tänker att vi faktiskt gör 

exakt samma jobb och han tjänar så pass mycket mer”. Citatet förmedlar en bild som delas av 

samtliga personer jag intervjuat, nämligen att det är ohållbart att lika arbete ska skilja sig åt i 

lön så pass mycket. Att lönen är för låg delas även av personer på chefs- och ledningsnivå. En 

person i hög ledningsposition utvecklar: 
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Samma arbete, samma lön borde ju vara något sorts motto man ska försöka förhålla sig till. Det är 

ur ett jämlikhetsperspektiv inte rimligt att den ena personalkategorin utreder brott med en viss 

form av ersättning medan en annan personalkategori utreder samma typ av brott med en betydligt 

högre ersättning. Det känns inte bra. 

Enlig Hydén (2002, s. 98-100) skapar normer mönster som verkar för att särskilja en grupp 

från en annan, i detta fall civila utredare från poliser. Intervjupersonernas beskrivningar tyder 

på att det, inom den organisation jag studerat, finns ett ojämlikt lönesystem. Även om med-

arbetare, såväl chefer som utredare, önskar en jämlik lön så påverkas handlingsmönster av 

organisatoriska skillnader på högre politisk nivå. Det riskerar att skapa strukturer där civila 

och poliser verkar i separata system med olika handlingsutrymmen. En annan förklaring går 

att finna i Polisförbundets arbete. Som polisernas fackförbund arbetar de för att förbättra 

villkoren för sina medlemmar och med att forma och reproducera en norm om vad en polis är 

och hur de skiljer sig från andra. Något liknande fackförbund för civilt anställda inom polisen 

finns inte, varför deras intressen inte tillgodoses på samma sätt. Ytterligare en förklaring går 

att finna i polisers titelsystem som för poliser är förenat med den lön de kan begära. Är du 

intendent gäller, lite förenklat, en viss lön och är du kommissarie en annan. Ett liknande titel-

system finns inte för civila, vilket gör att de inte på samma sätt kan argumentera för en högre 

lön. Den farhåga som påpekas i SOU 2008:39 om att bristen på titelsystem riskerar att leda till 

ett A- och B-lag delas av samtliga civila utredare jag intervjuat. Brist på titelsystem hindrar 

civila utredare organisatoriskt och särskiljer dem från poliser. Det skapar strukturer, i vilka 

särskiljande normer kan reproduceras och nedsättande värderingar riskerar att formas. Bristen 

på titelsystem hindrar civila utredare från att avancera inom organisationen och spär på synen 

att det är två yrkesgrupper som utför samma arbete.  

9 Avslutande ord 

Min studie har bidragit med en bild av civila utredare inom polisen. Med kvalitativa intervjuer 

har jag belyst och identifierat normer och praktiker på ett sätt som inte varit möjligt med en 

annan metod. Det anser jag varit en stor styrka med min studie. Vidare har jag skapat en ökad 

förståelse för den sociala kontext som civila utredare verkar i. De sju intervjuer jag genomfört 

ger mig inte möjlighet att dra några långgående slutsatser om civila utredare och de normer 

som påverkar dem. Däremot bidrar intervjuerna med en förståelse som gör att jag kan 

diskutera och reflektera över civila utredares ställning inom polisen. De resultat min forskning 

genererat överensstämmer, till stor del, med tidigare forskning. Jag anser dock att min 

inriktning på svenska förhållanden i kombination med norm- och professionsbegrepp har 
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bidragit med en breddad och fördjupad förståelse för normer och praktiker som påverkar 

civila utredare inom polisen. Jag har belyst nya forskningsområden och anser därför att min 

studie kan utvecklas. Civila utredare inom polisen är ett område som forskningsmässigt är 

begränsat och mer forskning behövs för att skapa en bredare kunskap och en ökad förståelse 

för fenomenet civila utredare inom polisen. 

Sammanfattningsvis har jag visat att det inom polisen finns normer och praktiker som 

påverkar civila utredare inom polisen. Inledningsvis ställde jag mig följande frågeställning: 

vilka normer finns avseende civila utredare inom polisen? Utifrån mina intervjuer har jag 

visat att det, inom den organisation jag studerat, finns gemensamma normer som delas av 

såväl civila som polisiära utredare. Att visa framfötterna, vara handlingskraftig och agera 

tillmötesgående tycks vara sådana normer. Vidare tycks det inom utredningssektionerna 

finnas en norm gällande att alla bidrar med sin specifika kompetens. Att gemensamma 

utredningsnormer delas av samtliga utredare medför att ingen skillnad tycks göras mellan 

civila och polisiära utredare. Därför upplever de civila utredare jag intervjuat sin ställning 

som stark och jämlik polisers inom sina respektive sektioner. Sektionernas självstyre bidrar 

till att interna normer skapas och reproduceras inom sektionerna, och normer inom 

sektionerna beskrivs ofta som starkare än allmänt spridda polisiära normer. Samtidigt 

förmedlar intervjupersonerna en bild av att det till viss del förekommer normer gällande att 

utredningsverksamhet endast bör utföras av poliser. Poliser som, genom pikar och ordval, 

öppet visar en negativ inställning riskerar att reproducera särskiljande normer. De personer 

jag intervjuat är dock av uppfattningen att dessa normer minskar och den polisorganisation jag 

studerat har genom tydlig nolltolerans från ledningshåll förändrat normer som tidigare 

verkade negativt för civila. Ändå upplever en del intervjupersoner att poliser delar en större 

gemenskap tillföljd av att de gått polisutbildningen och har en yttre polisiär erfarenhet som 

civila saknar. Civila utredares inträde i polisprofessionen underlättas dock av den 

socialisering som sker in i polisen. Genom att utveckla ett polisiärt förhållningssätt, använda 

polisiära uttryck och anamma polisiära normer har de civila utredarna rört sig in i den 

polisiära professionen. 

Organisatoriskt sett finns strukturer och mönster som riskerar att verka hindrande för civila 

utredare. Brist på befogenheter, ojämlik lön och ett obefintligt titelsystem skapar 

organisatoriska strukturer som påverkar normer som skapas och reproduceras inom 

myndigheten. Vidare skapar polisers gemensamma utbildning, fackförbund och andra 

aktiviteter gemensamma värderingar och normer, vilka det är av stor vikt att civila tar del av. 
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Att civila utredare inte har samma utbildningsbakgrund som poliser och att de utestängs från 

Polisförbundet kan försvåra för civila utredare att anamma och ta till sig gemensamma 

normer. Mot den bakgrunden är det viktigt att civila utredare verkar under samma system som 

poliser. I annat fall riskerar mönster, som särskiljer civila från polisiära utredare, att skapas 

och dela in grupperna i olika system, med olika handlingsanvisningar. Det skulle minska 

civila utredares status och påverka deras acceptans inom polisen. Inom polisen finns en intern 

kultur med specifika normer och handlingsmönster som delvis grundar sig i befogenheter och 

andra strukturer. Strukturerna upprätthåller centrala värden inom polisen, vilka genererar 

normer. Om de strukturella ojämlikheterna inte jämnas ut riskerar civila utredare att ses som 

just civila och inte som en del av polisen.  

Ytterliggare en fråga jag ställde var: hur påverkar dynamiken mellan rättsregler och sociala 

normer civila utredare inom polismyndigheten? Sociala normer påverkar rättsregler och 

tvärtom. Det är därför intressant att diskutera civila utredares ställning inom polisen med 

utgångspunkt i deras begränsade befogenheter. I avståndet mellan ledning och marknära 

normer möter polisens interna kultur de civila utredarnas externa normer och andra handlings-

system. Det gör att de båda grupperna påverkas av varandras specifika normer och 

handlingsmönster. Rättsreglerna reglerar civila utredares befogenheter och särskiljer dem på 

så sätt från deras polisära kollegor. Viljan att hjälpa sina kolleger vid exempelvis tvångs-

ingripande hindras av rättsregler och normer om att civila och polisiära utredare bör ses som 

separata grupper riskerar att formas. Samtidigt skapar dynamiken mellan rättsregler och 

sociala normer förutsättningar för självstyrande sektioner med interna normer. Avståndet 

mellan rättsregler och marknära normer gör verksamheten svårstyrd och när rättsreglerna inte 

är starka nog att styra, styr normer verksamheten. Det möjliggör för civila utredare att tumma 

på rättsregler och självstyret bidrar till att gemensamma normer formas. Trots begränsade 

befogenheter, som markerar en särskillnad mellan civila och polisära utredare, upplever de 

civila utredare jag intervjuat därför inte några större hinder i sitt arbete.  

Min studie har gett en inblick i civila utredares arbetssituation samt förklarat hur avståendet 

mellan rättsregler och sociala normer tenderar att skapa självstyrande sektioner. Dessa 

självstyrande sektioner skapar förutsättningar för normer och praktiker formas. Studien har 

vidare bidragit till en ökad förståelse för såväl civila utredares framtid inom polisen, som för 

den polisära verksamheten. Trots att polisens hierarkiska strukturer kan verka hindrande för 

civila utredare, har de blivit en given del i verksamheten. Det allt större antalet civila 

utredarna har påverkat normer och praktiker samt ökat deras inflytande. Därför ser jag det 
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som sannolikt att civila utredare i framtiden kommer tillåtas fler befogenheter. Nya 

handlingsutrymmen kommer att skapas och civila utredare kommer med tiden befästa sin 

position och förbättra sitt förhandlingsläge inom polisen. Det är därför troligt att civila och 

polisiära utredare kommer röra sig mot varandra och, till högre grad än idag, behandlas 

likvärdigt. Studien har visat på något mer än normer och rättsregler avseende civila utredare. 

Den har visat att polisorganisationen är hierarkisk, svårstyrd och svårkontrollerad. Civila 

utredare kan därför bidra med att öppna upp polisen och tillföra en mer samhällelig syn till 

verksamheten. Ett syfte med 2015 års omorganisering från 23 polismyndigheter till en, var att 

polisen ska komma närmre medborgarna (Polissamordningen 2015). Med ett ben i polisen och 

ett utanför, bidrar civila utredare med såväl utredningskompetens som med att påverka 

polisens styrning och förtroendet från allmänheten. Därför är civila utredares inträde i polisen 

av rättsociologisk, politiskt och allmän relevans. Polisen har inte råd att förlora kompetens. 

”Man utarmar polisen om man bara har poliser” som en intervjuperson uttryckte det. 
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Bilagor 

Intervjuguide civila utredare 

Utredningen 

 Hur går en utredning, som du ingår i, typiskt sett till? 

 Vilka arbetsuppgifter utför du i utredningsarbetet? 

 Vad reglerar vem som gör vad? 

 Hur ser samarbetet ut under utredningen? 

 Lär ni er av varandra? 

Arbetssituationen 

 Vilka hinder finns i ditt arbete? 

 Hur uppfattar du din ställning inom organisationen?  

 Upplever du att din kompetens tas till vara på inom polisen? 

 Hur ser generellt relationen mellan civilt anställda och poliser ut, både i arbetet och i 

det sociala? 

Relationen mellan civila och poliser 

 Arbetar ni sida vid sida, eller sker det en uppdelning mellan poliser och civila? 

 Upplever du att det finns några markörer för att särskilja civila och polisiära utredare? 

 Har du utvecklat ett polisiärt tänk, en poliskultur? 

Befogenheter 

 Har du en arbetsinstruktion? 

 Vad reglerar dina befogenheter?  

 Finns det några gråzoner i ditt arbete?  

 Anser du att civila utredare borde ha större befogenheter? 

 Tummas det på reglerna? 

Annat 

 Upplever du dig som en del av den polisiära professionen? 

 Poliserna har ett eget fackförbund, vad tillhör ni? 

 Ibland hör man att civilt anställda motarbetas inom polisen. Är det något du har 

erfarenhet av? 

 För civilt anställda finns inget titelsystem. Hur ser du på det? 

 Hur presentera du dig? 

 Finns det traditioner eller normer som försvårar ditt arbete? 
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Intervjuguide kommissarie 

 
 Vad är din roll inom polisen? 

 Hur ser arbetet ut i din arbetsgrupp? 

 Vad är din syn på civila utredare? 

 Tror du att det är en generell syn inom polisen? 

 Vad bidrar civila utredare med? 

 Finns det några nackdelar med civila utredare? 

 Upplever du några hinder i deras arbete? 

 Vilken status upplever du att civila utredare har inom polisen? 

 Hur ser samarbetet ut mellan civila och polisiära utredare? 

 Upplever du att civila utredare och poliser behandlas lika? 

 Ser du civila utredare som en del av polisen? 

 Tänker du på vem som är civil och vem som är polis i ditt dagliga arbete? 

 Ibland hör man att civila utredare motarbetas inom polisen. Är det något du har 

erfarenhet av? 
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Intervjuguide facklig representant 
 

 Vad har du för roll inom polisen? 

 Vad innebär det att vara facklig representant?  

 Varför är det viktigt att poliser har ett fack? 

 Vad arbetar Polisförbundet med för frågor? 

 Vad har Polisförbundet för intressen? 

 Vilka får vara medlemmar i Polisförbundet? 

 Behövs civila inom polisen? 

 Vad är Polisförbundets syn på civila utredare? 

 Är det viktigt att skilja på civila och polisiära utredare? 

 Hur ser Polisförbundet på utökade befogenheter för civila utredare? 

 Det finns en uppfattning att Polisförbundet motarbetar civila utredare. Ligger det 

någon sanning i det? 

 Har poliser och civila olika kompetens? 

 Hur uppfattar du civila utredares ställning inom polisen? 
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Intervjuguide person med ledningsansvar 
 

 

 Vad har du för arbetsuppgifter inom polisen? 

 När började man i Helsingborg att anställa civila utredare? 

 Varför såg man ett behov av det?  

 Vad bidrar civila utredare med? 

 Kan det bli så att civila inom vissa områden ersätter poliser? 

 Vet du om det ser likadant ut på andra ställen? Har varje polisorganisation själva rätt 

att välja att anställa civila? 

 Finns det några gemensamma riktlinjer uppifrån gällande civila utredare? 

 Har civila utredare någon arbetsinstruktion som reglerar deras arbetsuppgifter? 

 Skulle du säga att civila utredare är en del av polisorganisationen eller behandlas de 

som en egen grupp? 

 Utnyttjas civila utredare till den grad som vore önskvärd? 

 Hur ser framtiden ut för civila utredare? 

 Finns det några nackdelar med att anställa civila utredare? 

 I media målas ibland upp en bild av att civila utredare motarbetas inom polisen. Är det 

något du har erfarenhet av? Arbetar ni på något sätt för att förebygga detta? 

 

 Hur skulle du beskriva polisen i (aktuellt polisområde)? 

 Hur ser polisorganisationen i (aktuellt polisområde) ut? 

 Hur många arbetar vid polisen i (aktuellt polisområde)? 

 Sker utredningsarbetet i grupper eller är arbetet till stor del självständigt? 

 


