
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktiga egenskaper för en brottsutredare 

En kvalitativ analys 

Simon Snöfjord 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Louise Frogner 

Kriminologi III 

HT 2018 



 
 

  

Förord 

Främst så skulle jag vilja rikta ett stort tack till de brottsutredare som tog tid ur deras scheman 

för att hjälpa mig att genomföra den här studien. Studien hade inte varit möjlig utan deras 

hjälp. Jag vill också tacka min handledare Louise Frogner för hennes tålamod och hennes 

flexibiltet när det kommit till att finna tid. Slutligen så vill jag tacka min gode vän Karl Lind 

som lagt ner både tid och energi på att korrekturläsa min uppsats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Abstract 

Previous research has shown that criminal investigators skills are important for criminal 

investigation as well as to the general public’s trust in the police. This has been especially 

apparent within criminal investigation as mistakes often can be traced to criminal investigators. 

Research is however lacking regarding what skills Swedish criminal investigators experience 

as important for criminal investigation. This essay explores the skills that personnel involved 

in criminal investigation belive to be important. The study was conducted with semi-structured 

in-depth interviews with six different detectives and investigators. The different interviewing 

methods consisted of the Critical incident technique and direct questions. Interview methods 

were made from both the naturalistic and constructivist model. The results were analysed with 

a thematic analysis. The analysis showed that there are three themes that respondents found 

important for investigative work. Efficient communication, administration and background 

factors. The results were in line with previous research and adds to previous research by 

specifying what criminal investigators mean with different terms as well as gives an overview 

of how criminal investigators practically use the different skills described. The category 

objective was in strong contrast to previous studies. Unlike in studies done in other countries, 

objectivity seemed to be prioritized by Swedish investigators. Future research is discussed. 
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Abstrakt 

Tidigare forskning har visat att brottsutredares egenskaper är viktiga för brottsutredning och i 

förlängningen för allmänhetens tillit till polisen. Särskilt då misstag inom brottsutredning ofta 



 
 

  

kan härledas till brottsutredare. Det saknas dock forskning om vilka egenskaper svenska 

brottsutredare upplever som viktiga för brottsutredning. Den här uppsatsen utforskar de 

egenskaper personal involverad i brottsutredning ser som viktiga. Studien genomfördes med 

hjälp av semistrukturerade djupintervjuer med sex olika polis och civilutredare De olika 

intervjumetoderna bestod utav Critical incident technique och Direkta frågor. Intervju 

metoderna gjordes utifrån både den naturalistiska och den konstruktivistiska modellen 

Resultaten analyserades  med en tematisk analys. Analysen visade att det finns tre teman som 

respondenter anser vara viktiga för utredningsarbete; effektiv kommunikation, administration 

och bakgrundsfaktorer. Resultaten överensstämde med tidigare forskning, och bidrar till 

tidigare forskning genom att specificera vad brottsutredare menar med de olika begreppen samt 

ger en översiktlig bild av hur brottsutredare praktiskt tillämpar de olika egenskaperna de 

beskriver.  Kategorin objektiv var i stark kontrast till tidigare studier., Till skillnad från studier 

gjorda i andra länder så verkade ett objektivt förhållningssätt prioriteras av svenska 

brottsutredare. Förslag till framtida forskning diskuteras. 

  

Nyckelord: polisutredare, Civilutredare, egenskaper, polis,  
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Introduktion 
Den allmänna opinionen hos Sveriges befolkning såväl som hos svensk media är att för få brott 

klaras upp av polisen (Brå, 2002). Med detta som bakgrund valde Brottsförebyggande rådet 

(BRÅ) att undersöka om och varför uppklaringsprocenten för brott hade minskat genom åren. 

BRÅs Rapport fann att uppklaringsprocenten för brott hade minskat genom åren sedan 1970 

talet. Rapporten föreslog att förbättringar kunde göras genom att bland annat träna personal 

som jobbade med brottsutredning (Brå, 2002).  

Polisen är positiv till BRÅs förslag om träning för brottsutredare (Brå, 2013) men det kan 

vara svårt att avgöra vilken träning som skall ges. Detta eftersom det är svårt att veta vilka 

egenskaper som är gynnsamma för brottsutredare. I en brottsutredares vardag så kan 

arbetssysslorna variera från att samla in bevis och förhöra vittnen, målsägare och misstänkta till 

mer administrativa sysslor som att skriva rapporter. Denna variation gör det svårt att veta vilka 

egenskaper som är viktiga för brottsutredare (Westera, Kebbell, Milne & Green, 2016) Att veta 

vilka egenskaper som är viktiga för brottsutredning är av stor vikt då misstag inom 

brottsutredning ofta kan härledas till att brottsutredare saknar vissa egenskaper (Fashing & Ask, 

2016, Gross, m.fl, 2005, Patterson, 2009).  

Misstag inom brottsutredning är skadliga för samhället då de leder till sämre 

uppklaringsprocent och att allmänheten tappar förtroende för polisen som myndighet (Brå, 

2015). Detta blir mer påtagligt då brottsutredarna upplevs ha gjort misstag som lett till allvarliga 

konsekvenser för utredningen (Fashing & Ask 2016, Gross m.fl., 2015).  Fall som brottsutredare 

upplevs hantera dåligt kan leda till att brottsutsatta personer återupplever de negativa känslorna 

som de sammankopplade med brottet samt att de undviker att rapportera nya brott till polisen i 

framtiden (Patterson, 2011). Att ett brott inte utreds korrekt kan också leda till att en oskyldig 

person grips (Fashing & Ask, 2016). Samt att en skyldig person undkommer konsekvenserna 

för dennes handlande (Gross, m.fl., 2005).  

Detta leder till syftet för denna studie: Att undersöka vilka egenskaper brottsutredare 

upplever som viktiga för brottsutredning.  

Viktiga egenskaper för brottsutredning 
Det saknades i stor utsträckning tidigare forskning kring vilka egenskaper brottsutredare ansett 

viktiga för brottsutredning både i Sverige och resten av världen (Brodeur, 2010). Anledningen 

bakom denna avsaknad av litteratur beror på att brottsutredning länge ansetts vara 

sammankopplat med en medfödd talang hos brottsutredare som inte kunde läras ut (Repetto, 

1978). I takt med att uppklaringsprocenten minskade samt att andra tillvägagångssätt blev 
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tillgängliga för brottsutredare (till exempel kriminalteknik) började teorin om medfödd talang 

försvinna till förmån för mer konkreta teorier där brottsutredning ansågs vara en färdighet som 

kunde läras ut (Tong & Bowling, 2006).  

Frågan om vilka egenskaper som ses gynnsamma för brottsutredning har försökt att besvaras 

av forskare genom olika studier. Studierna som presenteras nedan skiljde sig i vad de 

prioriterade som viktiga egenskaper för brottsutredning. Något som kan ha grundat sig i att 

samtliga studier haft olika infallsvinklar (så som brottsoffers nöjdhet med polisen eller 

skillnader i uppklaringsprocent). Resultaten är dock viktiga för forskningsfrågan i denna studie 

då den belyser vad brottsutredare skulle kunna uppleva som viktiga egenskaper. Studierna 

presenteras under tre kategorier. Studier som prioriterar kommunikation presenteras under en 

egen rubrik då en övervägande mängd av litteratur har prioriterat kommunikation som en viktig 

egenskap (Westera, m,fl 2016). Studier som menat på att andra egenskaper är den viktigaste 

egenskapen presenteras därefter och slutligen presenteras studier som liknar denna studie i hur 

de har utförts. 

Studier som prioriterat egenskapen kommunikation. En egenskap som ansågs viktig i 

flera studier var kommunikation. Studierna skiljde sig dock åt i vilken typ av kommunikation 

som ansågs viktig.  

Ett empatiskt förhållningssätt har setts som det viktigaste draget i kommunikation vid 

djupintervjuer med brottsutsatta. I studierna definierades ett empatiskt förhållningssätt som att 

brottsutredaren brytt sig om hur respondenterna mått och varit intresserad av dem som personer 

och aktivt jobbat för att få dem att känna sig bekväma. Brottsutredare som respondenterna 

upplevde som oempatiska hade haft ett kallt och distanserat förhållningssätt eller verkat mer 

intresserade av att fånga gärningsmän än att se till de brottsutsatas välmående. I dessa studier 

upplevde brottsutsatta att de var mer villiga att samarbeta med polisen i brottsutredningen om 

brottsutredaren haft ett empatiskt förhållningssätt. De upplevde även att ett empatiskt 

förhållningssätt gav brottsutredaren en bättre chans att få information från dem samt ökade 

deras nöjdhet med polisen (Patterson 2011, Patterson 2011b).  

En annan studie menade att det inte var nog med att brottsutredare upplevdes som empatiska, 

de måste snarare vara välrundade när det kommer till kommunikation. Med välrundade syftar 

forskarna på att brottsutredare måste kommunicera med många olika personer och myndigheter, 

dessa kan vara allt från vittnen till åklagare och det är viktigt att kunna kommunicera med de 

olika personerna och myndigheterna på ett bra sätt. Tillexempel så kan nivån som krävs för att 

förstå om ett brott begåtts från ett brottsoffer kräva att brottsutredaren beter sig på ett annat sätt 

än när denne bekräftar denna information med en misstänkt och slutligen lämnar över denna 
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information till en åklagare. All dessa individer kan förvänta sig att information utbyts på olika 

sätt och brottsutredare måste justera sig efter detta. (Milne, Shaw & Bull 2008).  

Studier som Prioriterat övriga egenskaper. En del forskning pekar på att den viktigaste 

egenskapen hos en brottsutredare var förmågan att åstadkomma relevanta hypoteser om brottet 

i fråga. Det vill säga att brottsutredaren inte låter sin objektivitet begränsas samt att denne kan 

hitta rimliga förklaringar till vad som har hänt i det specifika fallet. Att brottsutredare 

misslyckades med att hålla sig objektiva kunde leda till att de fokuserar på den misstänkte utan 

att överväga annan information och som ett resultat kunde en oskyldig person bli dömd för ett 

brott. Om brottsutredaren var oförmögen att komma fram till relevanta hypotheser så kunde det 

också leda till att fall stagnerade och förblev ouppklarade (Fashing & Ask, 2017).  

 Det fanns även studier som visade att erfarenhet var den viktigaste egenskapen för 

brottsutredare då det var enbart genom erfarenhet som en brottsutredare kunde lära sig de olika 

egenskaper som krävdes för att öka dennes färdighet som brottsutredare. (Fashing & Ask, 

2016). Denna studie jämförde Brittiska brottsutredare med Norska brottsutredare. Studien var 

intresserad av hur brottsutredare hanterade information och tog beslut ifrån den existerande 

informationen. Studien kom fram till att erfarenhet enbart bidrog till bättre resultat under den 

tiden som respondenterna jobbat som brottsutredare. Det vill säga tiden innan som 

respondenterna jobbat som poliser bidrog inte till bättre beslut när det kom till att använda 

information (Fashing & Ask, 2016). En annan studie såg erfarenhet som en viktig egenskap när 

det kom till att veta vilken information som var viktig att notera när brottsutredare skrev 

rapporter. Studien gjordes i Storbritannien och fann att erfarna brottsutredare i större 

utsträckning. Viste vilken information som var relevant och hur man antecknade effektivt 

(Dando, & Ormerod, 2017)   

Studier som haft brottsutredare som respondenter. Ett sätt att ta reda på vilka egenskaper 

som är viktiga för brottsutredning vilka låg närmare denna studie var genom att direkt tillfråga 

brottsutredarna själva. Studier som använt sig av denna metod presenteras nedan. 

 En studie gjord i Australien undersökte genom kvalitativa djupintervjuer vad 30 

brottsutredare upplevde att de viktigaste egenskaperna hos brottsutredare var. Studien kom fram 

till 11 olika kategorier. Kategorierna följer i hierarkisk ordning: 1) Effektiv kommunikation 2) 

Motivation 3) Noggrannhet 4) Beslutsfattande 5) Förvaltning 6) Erfarenhet 7) Ledarskap 8) 

Kunskap 9) Motståndskraftighet 10) Seghet 11) Grupparbete.  

Kommunikation var den egenskap som brottsutredarna upplevde som viktigast för deras 

yrke. Brottsutredarna upplevde att det effektivaste sättet att få fram information var genom att 

effektivt kommunicera med alla berörda parter. Detta betydde att brottsutredare behövde vara 
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flexibla samt känsliga för den sociala kontext som de befann sig i då de ofta var tvungna att 

samtala med olika människor och ibland under situationer som personerna i fråga kunde 

uppleva som obehagliga. Även motivation visade sig vara något som brottsutredarna upplevde 

som särskilt viktigt för brottsutredning. Detta eftersom en stark vilja att lösa brott upplevdes 

vara nyckeln till att fall skulle fortskrida. Övriga egenskaper rankades som viktiga av 

brottsutredarna men kategorierna kommunikation och motivation ansågs särskilt viktiga för en 

brottsutredare (Westera m.fl.2016). 

En studie i Storbritannien där 40 Förundersökningsledare intervjuades genom kvalitativa 

djupintervjuer (förundersökningsledarna arbetade som brottsutredaresutredarnas chefer). 

Studien hittade 22 egenskaper som förundersökningsledarna upplevde som särskilt viktiga för 

utredningsarbete. Dessa egenskaper grupperades in i tre olika kategorier. Utredningsförmåga, 

kunskapsförmåga och ledarskapsförmåga (Smith & Flanagan, 2000). Under utredningsförmåga 

grupperades de egenskaper som ansågs viktiga för att kunna tolka och använda information på 

ett sätt som skulle få utredningen att fortlöpa effektivt. Detta var till exempel vilken bevisning 

som var viktig och varför. Kunskapsförmåga handlade om de olika typerna av kunskap som en 

förundersökningsledare behövde besitta. Här menade förundersökningsledarna att de ofta 

behövde växla mellan olika roller som till exempel utredare, revisor och terapeut. Alla rollerna 

krävde olika egenskaper från förundersökningsledarna och dessa var tvungna att både lära sig 

dessa egenskaper samt kunna växla mellan dem. Ledarskapsförmåga handlade om egenskaper 

som förundersökningsledarna ansåg definierade en bra chef (Smith & Flanagan, 2000).  

En invändning till denna studie är att hävda att de egenskaper som krävs av 

förundersökningsledare skiljer sig från brottsutredare och att ovanstående därmed inte är 

relevant för denna undersökning. Men i och med att förundersökningsledare och brottsutredare 

arbetar mot samma mål och väldigt nära varandra så finns det anledning att tro att de egenskaper 

som upplevs som viktiga överlappar mellan grupperna. Möjligen med ledarskapsförmåga som 

ett undantag då utredare inte är i en chefsposition på samma sätt som förundersökningsledare 

(Westera m.fl. 2016) 

Teoretiskt ramverk 

Den teori som främst ligger till grund för denna studie är Deans teori om utredningsstilar. Deans 

teori valdes eftersom den skapades genom att direkt observera brottsutredare, något som ligger 

i linje med att brottsutredare har specialkunskap om deras profession (Brough & Smith 2003). 

Deans teori har använts främst för att ge en större kontext till hur brottsutredare tänker och hur 

svaren från brottsutredarna i denna undersökning kan knytas an till hans teori 
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Deans teori menade att individer socialiseras in i fyra olika brottsutredningsstilarna när dessa 

påbörjar sitt arbete som brottsutredare. Brottsutredningsstilarna är följande; brottsutredning 

som en metod, brottsutredning som en utmaning, brottsutredning som en egenskap och 

brottsutredning som en risk. Teorin menade att brottsutredare valde sin utredningsstil utifrån 

deras egenskaper och satte därmed deras ribba som brottsutredare. Den första kategorin 

(brottsutredning som metod) ansågs vara den enklaste metoden för att utreda brott medan 

brottsutredning som risk ansågs vara den mest komplexa (Dean, 2000 citerad i Filstad, Dean, 

Fashing & Gottschalk, 2007).Nedan följer en kort beskrivning av de olika stilarna.  

Brottsutredning som en metod karaktäriserades av att brottsutredare följde en lösningsmall 

som var snarlik för varje fall. Brottsutredare under denna kategori arbetade gärna utifrån fasta 

och konkreta modeller för hur brott skulle lösas. 

Brottsutredning som en utmaning var som namnet antydde när brottsutredaren såg 

möjligheten att lösa ett brott som en utmaning som behövde övervinnas. Motivationen bakom 

detta kunde variera mellan brottsutredare (till exempel rättvisa för målsägande, att fånga den 

misstänkte eller intellektuell fåfänga). Det som enade de brottsutredare som såg brottsutredning 

som en utmaning var en stark vilja att lösa brott. Den här typen av brottsutredare kände en 

personlig tillfredställelse med uppklarade fall och en frustration med fall som förblev 

ouppklarade  

Brottsutredning som en egenskap handlade om när brottsutredaren såg på kommunikation 

som den enbart viktigaste egenskapen för brottsutredning. Den här typen av brottsutredare 

fokuserade enbart på deras kommunikation och såg utbytet av information med andra grupper 

som det viktigaste för en brottsutredare. Därmed blev kommunikation den viktigaste 

egenskapen. 

Brottsutredning som en risk handlade om att brottsutredaren såg på brottsutredning som något 

som hade tre olika delar, kreativitet, upptäckt och utveckling. Den här typen av brottsutredare 

värderade ett öppet sinne och ett flexibelt tillvägagångssätt. Brottsutredare som använde sig av 

denna metod ansåg att brottsutredning inte kunde utföras på ett tillfredställande sätt så vidare 

brottsutredare inte tänkte framåt och tog beräknade risker när det kom till att samla in och 

använda information. Den här stilen krävde också att brottsutredare kunde använda sig av alla 

de andra stilarna på ett effektivt sätt för att sedan kunna komplettera dem med stilen 

brottsutredning som en risk.   

Min studie 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka egenskaper brottsutredare upplever som viktiga 

för brottsutredning. Studien är i linje med Westera, Kebbell, Milne & Greens forskning (2016) 
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samt Smith och Flanagans forskning (2000). Detta då denna studie i likhet med tidigare 

forskning menar att det bästa sättet att samla in relevant information om vilka egenskaper som 

brottsutredare upplever som relevanta för brottsutredning är genom att fråga dem direkt. 

Tidigare forskning har inte varit i kontakt med svenska brottsutredare eller civilutredare för 

att se vilka egenskaper de upplever som viktiga i deras yrkesroll. Forskningen har dock gett en 

insikt i vad brottsutredare, brottsutsatta och forskare i andra länder upplevde som viktiga 

egenskaper för en brottsutredare.  

Att ta reda på vilka egenskaper som är av vikt för brottsutredning är viktigt delvis för att det 

kan ge ett underlag för polisen vid anställning av brottsutredare men det ger även en djupare 

teoretisk förståelse som kan lägga en bas för framtida forskning som kan hjälpa polisen med 

brottsutredning i framtiden. Inte minst vad gäller utbildning.  

Med utgångspunkt i ovanstående har följande frågeställning tagits fram: Vilka egenskaper 

upplever brottsutredare som viktiga för framgångsrik brottsutredning? 

Metod 
Denna studie har genomförts för att ta reda på vad brottsutredare ansåg var viktiga egenskaperna 

för brottsutredning. Studien var explorativ och genomfördes med syftet att kartlägga de 

egenskaper som ansågs viktiga för brottsutredning men som inte varit kända från tidigare 

forskning. Detta gjordes genom att undersöka vad brottsutredare upplevde som viktigt i deras 

yrkesroll. Med ovanstående som bakgrund var en kvalitativ studie det bästa alternativet (Yin, 

2013).  

Denna studie är i linje med den naturalistiska modellen då djupintervjuer gjorts. Samt att de 

i så stor mån som möjligt försökt genomföras med respondenterna i miljöer som är så lika deras 

arbetsmiljöer som möjligt. Det respondenterna sagt har tagits som sanning och deras 

erfarenheter har varit det studien varit ute efter. (Silverman, 2015). Studien har även haft inslag 

av konstruktivism. Respondenterna har under delar av intervjun beskrivit en vanlig händelse i 

deras jobb och därefter har forskaren försökt finna det egenskaper som respondenterna upplevde 

som meningsfulla.   

Deltagare 
Deltagarna valdes genom ett ändamålsurval. Detta innebar att deltagarna behövde uppfylla 

vissa kriterier (Silverman, 2015). Kriterierna för att delta i denna studie var att deltagarna var 

tvungna att vara anställda som brottsutredare, hälften av brottsutredarna behövde vara 

polisutredare och den andra hälften behövde vara civilutredare. Samtliga civilutredare i studien 

hade en akademisk examen sedan tidigare. Denna uppsats refererar till både polis och 
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civilutredare som brottsutredare såvida det inte varit viktiga distinktioner mellan gruppernas 

svar. 

Alla deltagarna jobbade vid intervjutillfället för polisen och de hade anställning inom olika 

polisstationer runt om i Sverige. Samtliga deltagare hade ett minimum av två års erfarenhet som 

brottsutredare inom polisen. Två av polisutredarna var män och alla civilutredarna var kvinnor.  

Polis och Civilutredare. Skillnaden mellan polis och civilutredare var att för att kunna jobba 

som polisutredare så måste man ha slutfört en tvåårig eftergymnasial polisutbildning samt sex 

månaders praktik som polis, därefter så kunde man ansöka om att arbeta som polisutredare 

(Rikspolisstyrelsen, 2008). Civilutredare saknade polisutbildning och hade därmed vissa 

restriktioner jämfört med polisutredarna. De kunde inte använda sig av vapen och de hade inte 

heller några särskilda befogenheter när det kom till våldsanvändning. Formella krav för att söka 

anställning som civilutredare var enbart att personen hade en gymnasieexamen. I praktiken var 

det dock ovanligt att civilutredare inte hade antingen en akademisk examen eller tidigare 

utredningserfarenhet (Framtid, 2017).  

Egenskaper. I denna studie så var termen egenskap en hänvisning till ord och meningar som 

beskrev saker hos brottsutredare(Ne.se) som de upplevde som viktiga för att jobba som 

brottsutredare. 

Material 
Det var av intresse för denna studie att undersöka vad brottsutredare kände och upplevde var 

viktiga egenskaper för brottsutredning. Den mest fördelaktiga metoden för att ta reda på detta 

bedömdes vara kvalitativa semistrukturerade djupintervjuer. Detta för att fånga upp nyanserna 

i vad respondenterna ansåg samt att låta respondenterna i så stor mån som möjligt prata fritt. 

Att intervjuerna var semistrukturerade säkerställde också att fokus hölls på forskningsfrågan 

samtidigt som deltagarna hade utrymme att utveckla sina svar.  Detta ökade chanserna att få 

fram så representativa teman som möjligt under den tematiska analysen (Yin, 2013).  

Att semistrukturerade frågor som alla var kopplade till studiens syfte användes var också för 

att deltagarna skulle få samma möjlighet att svara på samma frågor. Detta underlättade det 

sedan att hitta representativa teman och gav mina resultat starkare validitet (Yin, 2013).  

När intervjuerna utfördes så var jag påläst på ämnet och jag försökte vara så objektiv som 

möjligt när jag ställde följdfrågor. Jag hade också i åtanke att det var respondenternas intervju 

och jag undvek att tala för mycket eller ställa för specifika frågor, Anledningen till detta var för 

att göra miljön bekväm för respondenten så att denne kunde gå in i detalj och fritt redogöra för 

sina svar (Yin,2013) 
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CIT. Första delen av intervjun gjordes utifrån en teknik som kallades ”Critical incident 

technique” (CIT). Den metoden användes för att se vad respondenterna upplevde var viktiga 

egenskaper i ett hypotetiskt scenario. Utmärkande för CIT är att metoden fokuserar på 

situationer som är sanna och konkreta för respondenten. När metoden används så ber man 

respondenten att återberätta ett typiskt fall som de jobbar med. Därefter så tillfrågas 

respondenten om vad som behöver göra och hur det leder till bra respektive dåliga utfall i deras 

arbete. Det är upp till intervjuaren att finna de egenskaper som respondenterna prioriterar i deras 

hypotetiska fall(Flanagan 1954). CIT har sedan des skapelse varit en populär metod inom 

kvalitativ forskning. Detta eftersom att sättet CIT används på (dvs att man ber respondenterna 

beskriva scenariot och därefter vad som är bra respektive dåliga saker att göra i scenariot) bidrar 

till att man kan hitta information som inte varit tillgänglig annars. Man hittar respondentens 

definition av vad som är fördelaktigt och varför (Butterfield, Borgen, Maglio & Amundson, 

2009). CIT är en explorativ metod och passade bra för denna studie då CIT riktar in sig på att 

förstå outforskade händelser så som egenskaper, för att beskriva hur de hjälper eller hindrar en 

specifik händelse (Flanagan, 1954). 

CIT metoden har även testats för att se reliabilitet och validitet. I en svensk studie med 24 

psykologistudenter som utförde CIT på 18000 olika fall där testerna utförts antingen via 

intervjuer eller enkäter på butikschefer. Så testades bland annat hur mycket resultaten skilde sig 

när man bytte ut intervjuaren eller utförde intervjun på ett annat ställe. Man testade även i vilken 

grad kategorierna som studenterna kommit fram till skilde sig från varandra. Studien visade att 

CIT metoden hade en mycket stark reliabilitet och validitet. Därför att det förekom få skillnader 

i de kategorier som intervjuarna fann och när de sedan skulle kategoriseras så kategoriserade 

intervjuarna dem på ett likvärdigt sätt-( Andersson & Nilsson,1964) 

CIT var en värdefull metod för intervjuerna då metoden gjorde det lättare att se hur 

respondenter tänkte ur en praktisk synpunkt, samt hur de kopplade samman de praktiska 

tillvägagångssätten med de olika egenskaperna de ansåg som viktiga (Flanagan, 1954). 

CIT delen av intervjun utfördes genom att respondenten tillfrågades ”Kan du beskriva ett 

typiskt fall för dig och vad som behöver göras för att det ska bli ett bra utfall”. Därefter så bads 

respondenterna så utförligt som möjligt beskriva vilka åtgärder de vidtagit vid de olika 

momenten i deras hypotetiska fall och varför. Vanliga följdfrågor i den här delen av intervjun 

var ”Varför gjorde du så?”, ”Varför är det viktigt?” och ”Vad gjorde du sen? Anledningen till 

detta var för att få en inblick i hur respondenterna tänkte rent praktiskt och vad de värderade 

som viktigt i kontexten av vad de upplevde som ett typiskt fall. CIT metoden var en populär 

metod och har använts i liknande studier (Smith & Flanagan, 2000, Westera m.fl.2016) 
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I CIT delen har fokus varit att fråga respondenterna hur en bra brottsutredning går till och 

från deras berättelser försöka hitta de egenskaper som upplevdes som viktiga av intervjuledaren. 

Detta är i linje med konstruktivismens idé om att mening skapas genom individens interaktion 

med omvärlden (Silverman, 2015). Den konstruktivistiska modellen var mindre intresserad av 

vad som var den objektiva sanningen. Den konstruktivistiska modellen ville istället få en inblick 

i hur respondenterna skapar mening genom kontexten de är i. Den konstruktivistiska modellen 

är mer intresserad av interaktionen som sker mellan respondenter och vad de gör.  

Direkta frågor. Den andra delen av intervjun bestod av att respondenterna fick frågor som 

var relaterade till vad de tyckte var viktiga egenskaper för en brottsutredare. Exempel på frågor 

var ”Vad tycker du definierar en bra brottsutredare?” och ”Vad skulle du säga är de tre 

viktigaste egenskaperna hos en brottsutredare är?”. Uppföljningsfrågor här var till exempel 

”Varför är det viktigt?” och ”Vad menar du med det?”. 

Frågorna har genomförts främst genom en naturalistisk utgångspunkt. Den naturalistiska 

modellen  var en modell som användes av forskare när de ville ta sig ut till den naturliga miljö 

där fenomenet forskaren ville studera fanns. Sedan genom att lyssna och förstå fenomenet, hitta 

det som enligt en naturalist är sanning. Den naturalistiska modellen förespråkar ofta 

djupintervjuer då det ger möjlighet till rika kontextuella intervjuer (Silverman, 2015) 

Motsatsfrågor. I slutet av båda delarna av intervjun så tillfrågades respondenterna om vad 

de ansåg var särskilt dåliga egenskaper och tillvägagångsätt när det kom till brottsutredning. 

Detta gjordes för att hitta negativa upplevelser som sedan kunde användas för att ge mer 

validitet till resultaten genom att se dem som motsatser till de egenskaper som utredarna ansåg 

som viktiga (Silverman, 2015).     

Triangulering 
Anledningen till att två olika tolkningsmetoder använts är för att triangulera datan och 

därmed öka studiens validitet (Yin, 2013).  

Triangulering är när man jämför två olika typer av data ihop om att komma närmare vad som 

är objektivt sant. Triangulering är vanligen förknippat med studier som använder sig av en 

blandning av kvantitativ och kvalitativ data. Men det kan också användas för kvalitativ data 

genom att tillexempel intervjua respondenter likväl som läsa igenom naturliga dokument som 

tillexempel sms (Silverman, 2015). I denna studie används triangulering för att se få fram mer 

representativ data ur de olika modellerna konstruktivism (CIT) och naturalism(Direkta frågor).  

Procedur    
Under månaderna november och december år 2017 intervjuades respondenterna. Dessa 

kontaktades på olika sätt. Bland annat muntligt samt via email till deras förundersökningsledare. 
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Respondenter som ville delta i min studie kontaktades därefter antingen via email eller telefon, 

sedan bestämdes en lämplig lokal där intervjuerna kunde hållas. Alla intervjuer hölls med både 

respondent och intervjuare på samma plats. I de flesta fall utfördes intervjuerna på 

respondenternas kontor eller i förhörsrum. Intervjuerna tog mellan 30 och 45 minuter och 

samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. Vid transkriberingen nedtecknades allt som 

sagts av både mig och respondenten. Även icke verbala signaler så som suckar och pauser 

antecknades. I mitten av december var alla transkriberingarna gjorda och analys och diskussion 

genomfördes från december till augusti.  

Etik 
Alla respondenterna i min studie var över 18 år. Innan intervjun påbörjades så informerade jag 

respondenterna både i skrift och muntligt om syftet med min studie och varför deras deltagande 

var viktigt. Jag informerade också respondenterna om att de kunde välja att avbryta studien när 

som helst och att deras svar var konfidentiella och enbart skulle användas till min uppsats. 

Slutligen så informerades deltagarna om att deras svar skulle spelas in och att jag personligen 

skulle transkribera dem. Efter att deltagarna skriftligt godkänt detta så var de fyra etiska kraven 

angående informerat samtycke, frivilligt deltagande, konfidentialitet och nyttjande uppfyllda. 

Analysmodell 
Data analyserades genom ett induktivt förhållningssätt som fortskred genom fem olika steg. 

Detta gjordes efter Yins modell om hur man analyserar kvalitativa data (2009). Det första steget 

kom efter att all data transkriberats. Efter transkriberingen så lästes de olika 

sammanställningarna upprepade gånger. I sammanställningarna söktes det efter meningar som 

hade relevans för syftet (meningsbärande enheter). Ett exempel på en meningsbärande enhet 

skulle kunna vara ett citat från en av respondenterna som ”Jag ljuger aldrig (i förhör), och ”jag 

tycker aldrig synd om dem heller” Detta skulle kunna vara ett exempel på en meningsbärande 

enhet. Om meningsbärande enheter hittades som var lika varandra så grupperades dessa in i 

koder. Ett exempel på en kod skulle kunna vara koden: Rak eller professionell. Koderna var 

uteslutande, det vill säga en meningsbärande enhet kunde inte förekomma i mer än en kod. Här 

lästes också transkriberingarna som koderna kommit ifrån för att se till att koderna som 

skapades var representativa för vad jag trodde att deltagarna menade, samt relevanta för 

forskningsfrågan.  

Det andra steget var att koderna togs isär för att se om jag kunde gruppera om mina 

meningsbärande enheter. Detta gjordes i en förhoppning om att kunna göra koder som var mer 

representativa för frågeställningen. Här hade jag också i åtanke att koderna skulle spegla det 

som respondenterna faktiskt menade snarare än att enbart upprepa vad de sagt. 
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 Det tredje steget gick ut på att jag satte ihop koderna till större kategorier. Även här så tog jag 

isär och satte ihop koderna i hopp om att hitta kategorier som var mer representativa för min 

forskningsfråga. Detta ledde till att jag fick fram 11 olika kategorier som jag sedan grupperade 

in under tre olika teman som alla anknöt till forskningsfrågan. Det fjärde steget bestod av att 

insamlad data tolkades. För att underlätta tolkningen delades resultatet in i fem steg. (Bryman, 

1997).  Det femte steget var slutsatser som dragits av insamlad data vilka redovisas under 

diskussion. 

 Tabell 1. Teman och kategorier  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatanalys 

Effektiv 
kommunikation 

Med undantag för två respondenter såg samtliga respondenter på kommunikation som den 

viktigaste egenskapen för en brottsutredare (de respondenter som inte rankade kommunikation 

först la den på andra plats). Effektiv Kommunikation omnämndes upprepade gånger av 

respondenterna som en viktig personlig egenskap, både under CIT delen av intervjun samt 

under de semi-strukturerade intervjuerna. Respondenterna såg vittnen, målsäganden och 

misstänkta som deras huvudkälla till information, därmed så var det viktigt att 

kommunikationen mellan respondenterna och de som förhördes fungerade bra. Det vill säga att 

relevant information delgavs av den som förhördes utan att denne kände sig hotad eller trängd 

av respondenten. Temat effektiv kommunikation visade sig vara det tema som respondenterna 

upplevde som svårast att bemästra. Medan det bara framgick tydligt i en av kategorierna så 

antyddes det under samtliga kategorier att det var svårt att lära sig att kommunicera effektivt 

om man inte från början besatt en viss grundkompetens. 

 Temat kommunikation framväxte ur fyra specifika kategorier som framkom under 

intervjuerna. Dessa var följande; Säker i sig själv, naturlig konversation, känslig för kontext 

och manipulativ.  

Teman Kategorier 

Effektiv kommunikation Säker I sig själv 
 Naturlig conversation 

 Kontext känslig 

 Manipulativ 

Administratör Juridisk expertis 
 Detaljorienterad 
 Proaktiv 
 Mångsysslare 
Bakomligande egenskaper Erfaren 
 Driven 

 Objektiv 
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Säker i sig själv. Respondenterna menade att det var viktigt att man hade ett lugnt och 

auktoritärt förhållningssätt för att få den som förhördes att lita på respondenten. Detta gjordes 

för att få den som förhördes att lyssna på vad respondenten hade att säga. Det var särskilt viktigt 

att både misstänkta och målsägande kände att de blivit hörda under förhöret och det bästa sättet 

att uppnå detta var genom att få den som förhördes att känna sig säker. Detta underlättades 

genom att utredaren var säker i sig själv. Kategorin Säker I sig själv lade fokus vid praktiska 

egenskaper hos respondenterna, så som att veta vilken typ av förhör som skulle fungera för en 

eventuell rättegång eller vilka frågor som var särskilt viktiga att ställa för att upprätthålla en 

professionell atmosfär. Denna typ av tänkande ligger i linje med Deans teori om brottsutredning 

som en metod (Dean,2000 Citerad i Filstad m.fl.). Då den fokuserade på hur man praktiskt går 

tillväga genom specifika steg och metoder. 

Utredaren var säker i sig själv om denne viste vilka frågor som var nödvändiga, till exempel 

vilka frågor som var av juridisk relevans eller vilka frågor som respondenten förväntades ställa 

i dennes yrkesroll. En av respondenterna gav ett specifikt exempel på detta: Ehm, min 

uppfattning är att om jag är rak mot den jag pratar med oavsett om den är brottsoffer eller 

misstänkt så inger det en viss typ av trygghet, också att man är tydlig och rak”  

Anledningen bakom respondentens kommentar var delvis att få den som förhördes att känna 

sig säker så att denne kände sig bekväm med att delge respondenterna information. Men detta 

gjordes också för att bibehålla en viss professionalism som ledde till att ”sätta tonen” för 

förhöret. Det vill säga att få den som förhördes att förstå att informationen som denne gav ut 

skulle användas på ett visst sätt samt att denne skulle känna sig säker i att respondenterna skulle 

lyssna på dem på ett rättvist sätt.  

Kategorin Säker i sig själv lade fokus vid praktiska egenskaper hos respondenterna, så som 

att veta vilken typ av förhör som skulle fungera för en eventuell rättegång eller vilka frågor som 

var särskilt viktiga att ställa för att upprätthålla en professionell atmosfär. Denna typ av 

tänkande ligger i linje med Deans teori om brottsutredning som en metod (Dean,2000 Citerad i 

Filstad m.fl.) då den fokuserade på hur man praktiskt går tillväga genom specifika steg och 

metoder. 

Naturlig konversation. Respondenterna upplevde att det var viktigt att få fram en naturlig 

konversation för att få ut relevant information samt för att få konversationen att flyta på utan 

att den som förhördes slöt sig. Kategorin om naturlig konversation var värdefull också för att 

få den som förhördes att slappna av och delge respondenten information som den som förhördes 

inte gett ut annars.  
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”… Det är ju precis som en konstnär, man kanske kan lära sig att måla en tavla på en viss 

nivå men vissa saker, viss talang kanske man måste ha i grunden också sen kan man träna sig 

lite men inte fullständigt. För har man svårt med.. ehm.. sociala koder och sådana saker då tror 

jag det blir jättesvårt och bli en bra förhörsledare” 

Som ovan citat visar så var naturlig konversation den kategori som respondenter hade svårast 

att beskriva i konkreta termer.  Många respondenter menade på att det var en medfödd egenskap 

och antingen så besatt man denna egenskap eller så gjorde man inte det. Respondenterna 

föreslog dock vissa saker som kunde göras för att få kommunikationen att flyta på mer naturligt. 

Exempel på detta var att man lät den som förhördes prata utan att avbryta samt att man var snäll 

mot den som förhördes. Detta kunde man göra genom att samtala med den som skulle förhöras 

innan förhöret eller genom att använda sig av humor eller empati för att bryta den initiala 

spänningen och därefter få konversationen att flyta på mer naturligt.  

Kategorin om naturlig konversation passade in med teorin om att utredningsarbete inte går 

att lära ut (Repetto, 1978), detta då respondenterna ansåg att naturlig konversation var en 

egenskap som en brottsutredare föddes med. Det här resultaten stärktes också av att två av 

respondenterna påpekade att de fanns brottsutredare som aldrig fick till naturliga konversationer 

oavsett hur länge de arbetat som brottsutredare. Detta framkom när respondenter tillfrågades 

om vad som var dåliga egenskaper för brottsutredare. Dessa resultat stödjer också tidigare 

forskning som visat att mer empatiska utredare kan få ut mer information från brottsoffer 

(Patterson, 2011) i och med att brottsutredarna menade på att den som förhördes hade lättare 

att utrycka sig om denne kände att personen som förhörde dem lyssnade på vad de hade att säga 

samt aktivt jobbade för att få dem att känna sig bekväma. 

Kontext känslig.  Respondenterna påpekade att personerna som de behövde förhöra ofta 

varierade i ålder, social status, kön och yrke. Alla dessa faktorer upplevde respondenterna var 

viktiga att ha i åtanke vid ett förhör för att underlätta för effektiv kommunikation. Målsättningen 

för respondenterna var att vara på samma ”nivå” som personen som de förhörde. 

”Den här personen hon…eller han kanske vill prata med den här nivån liksom typen av brott 

också kanske men en del tycker det känns obekväma och.. Det följer sig lite naturligt då hur 

man hittar sin ehm.. profession på något sätt”.  

Citatet lyfter vikten av att förstå den praktiska situationen för personen som förhörs och att 

anpassa sig så att förhöret flöt på naturligt. Respondenterna menade att det var viktigt att vara 

flexibel och finkänslig för att få ut så mycket information som möjligt då personerna som blev 

förhörda kunde skilja sig från varandra på många sätt.  
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Den här kategorin är likt kategorin om naturlig konversation något som respondenterna hade 

svårt att beskriva praktiskt. Däremot var denna kategori aningen lättare att förhålla sig till då 

det ofta handlade om yttre faktorer respondenter behövde ta hänsyn till, som tillexempel ålder 

och kön snarare än mer diffusa faktorer som framkom under kategorin naturlig konversation.  

Den här kategorin är i linje med tidigare forskning som visat på att kärnan i effektiv 

kommunikation för brottsutredare är att kunna kommunicera med olika personer på olika nivåer 

(Milne, Shaw & Bull 2008, Westera m.fl.2016). 

Manipulativ. Kategorin manipulativ handlade om hur respondenterna använde insamlade 

bevis för att insnärja misstänkta. Under temat kommunikation var det här den enda kategorin 

där respondenterna var mindre intresserade av att samla in information, målet var snarare få 

fram ett svagare förhör till en eventuell rättegång.  Detta gjordes genom att respondenterna 

aktivt lyssnade på den som förhördes i hopp om att kunna samla in bevis eller hitta hål i dennes 

berättelse.  

Den misstänkte uppmuntrades att berätta sin historia från början till slut och efteråt 

konfronteras denne med någon typ av bevis som motsade dennes historia (till exempel en video 

på den misstänkte eller ett vittnesmål som motsade dennes historia). Därefter fick den som 

förhördes en chans att påbörja sin historia igen medan respondenterna på nytt letade efter hål i 

historien som de kunde fråga den som förhördes om. Respondenterna var inte intresserade av 

att få fram ett erkännande, de ville snarare att den som förhördes skulle fortsätta förhöret och 

därmed fortsätta att ändra dennes historia (helst på ett sätt som respondenterna kunde motbevisa 

på ett liknande sätt).  

I den här kategorin var det viktigt att den som höll förhöret lyssnade aktivt på den misstänkte 

och sedan noggrant gick igenom vittnesmål och bevis samt höll allt fräscht i minnet. Slutligen 

behövde respondenten veta vid vilket tillfälle som informationen skulle användas för bästa 

effekt. Ett av de vanligaste misstagen vid förhör var att den som höll förhöret var stressad och 

inte tillät den som förhördes att prata till punkt och de gick därmed miste om chanser att både 

använda bevis på ett effektivt sätt. Som en respondent sa 

“..Så många har ett problem med det, polisen har fått en viss förhörsutbildning, men ofta 

börjar ett förhör med “men berätta fritt” sen när jag läser igenom förhöret så är det som 

”jag tog bussen sen gick jag till min vän” och nästan på en gång ”vilken buss?” de hinner 

bara säga två meningar sen så är frågorna tillbaka, fråga, svar fråga svar vilket betyder att 

du inte får alla detaljer”  

Den här kategorin kan liknas vid kategorin naturlig konversation. Men kategorierna skiljer 

sig på ett viktigt sätt. Syfte med kategorin manipulativ är inte att få fram information eller att 
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lugna respondenten. Den handlar om att brottsutredaren vet hur man effektivt kommunicerar 

för att använda redan insamlad information på bästa sätt. Den här kategorin låg i linje med 

Deans teori om brottsutredning som en risk. Detta då Deans teori påpekar att just 

brottsutredning som risk inte är möjligt utan att brottsutredaren också behärskar de andra 

kategorierna.  (Dean,2000 Citerad i Filstad m.fl.). I det här fallet var det viktigt att 

brottsutredaren kunde metoden för att veta vad som är viktigt för en eventuell rättegång, var 

motiverad nog att få fram all information samt att denne kunde kommunicera väl nog med den 

misstänkte för att få denne att börja på och fortsätta sin historia för att slutligen kunna använda 

de insamlade bevisen på ett så effektivt sätt som möjligt.  

Administratör 
Temat administratör växte fram ur kategorier som respondenterna fann viktiga för 

kontorsarbete. Vissa av kategorierna var av vikt inom förhör men samtliga kategorier grundade 

sig i det administrativa arbetet. Temat administratör prioriterade i större utsträckning konkreta 

egenskaper än de andra två teman. Vad som skulle göras och när det skulle göras ansågs vara 

det viktigaste för det här temat. Det var också viktigt att vara kunnig och effektiv. Detta är i 

linje med tidigare forskning som påpekat vikten av att ha en stark vetskap om vad som behöver 

göras, i vilken ordning och varför (Smith & Flanagan, 2000).  

 Temat administratör bestod av fyra olika kategorier, juridisk expertis, noggrannhet, proaktiv 

och mångsysslare.  

Juridisk expertis. Att besitta juridisk expertis handlade om att man viste vilka lagar som 

gällde och vilka krav som behövde uppfyllas i särskilda fall för att kunna avgöra om en handling 

var ett brott eller inte.  

Juridisk expertis ansågs som något viktigt av många av respondenterna (särskilt 

civilutredarna). Anledningen bakom detta var att man som brottsutredare behövde ha en 

grundläggande förståelse för juridiken av två olika skäl. Det första skälet var att säkerställa att 

rättigheterna för den som förhördes skyddades. Det andra skälet var för att inte missa viktiga 

frågor. Missade frågor kunde också leda till att förhör behövdes göras om eller till att 

brottsutredningar lades ner. 

    Att ha en bra förståelse för juridiken ansågs också viktigt då respondenter ibland behövde 

hålla förhör med kort notis och för att veta om ett brott över huvud taget begåtts så behövde 

respondenter veta vad de juridiska kraven var. Detta visar sig i citatet nedan. 

”Om jag inte förstår rekvisiten i paragrafen i brottsbalken som gäller det här brottet jag 

håller på och utreder då kommer inte jag och kunna ställa rätt frågor och det är ju inte upp till 
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den som berättar vad den har blivit utsatt för, det är ju inte upp till den personen att den ska 

kunna exakt vad den ska säga det är ju mitt jobb och ställa korrekt frågor så det blir klarlagt 

vad som har hänt ” 

Det bör dock noteras att medan de flesta brottsutredarna såg på juridisk expertis som en 

viktig egenskap så fanns det två polisutredare som menade på att detta var av mindre vikt för 

en brottsutredare. Detta eftersom att man som brottsutredare ofta kunde fråga antingen sin 

förundersökningsledare eller åklagaren om vad som gällde när det kom till juridiken och 

därmed så fanns det inget skäl för brottsutredaren att besitta en högre juridisk expertis. 

Det bör dock noteras att medan de flesta brottsutredarna såg på juridisk expertis som en 

viktig egenskap så fanns det två polisutredare som menade på att detta var av mindre vikt för 

en brottsutredare. Detta eftersom att man som brottsutredare ofta kunde fråga antingen sin 

förundersökningsledare eller åklagaren om vad som gällde när det kom till juridiken och 

därmed så fanns det inget skäl för brottsutredaren att besitta en högre juridisk expertis. 

 Juridisk expertis var en kategori som respondenterna ansåg som något konkret. 

Respondenten behövde veta vilka frågor som skulle ställas när och vilken inverkan den 

förhördes svar skulle ha på utredningen. Detta ligger i linje med Deans teori om brottsutredning 

som en metod (Dean,2000 Citerad i Filstad m.fl.). Eftersom att man betonar ett tänkande som 

följer en viss mall som är likvärdig oavsett fall. Resultaten är i linje med tidigare forskning som 

menar att man behöver veta vilka juridiska åtgärder som behöver vidtas för att ett fall ska 

fortskrida effektivt (Smith & Flanagan, 2000).  

 Noggrannhet. Noggrannhet var något som ofta framkom under CIT delen av intervjun. När 

respondenterna tillfrågades om misstag som brottsutredare gjorde under en utredning påpekade 

de att detta ofta handlade om missade rutinfrågor eller att man glömde att datera bevismaterial. 

Den här kategorin visade sig vara särskilt viktig när det kom till uppföljning av olika fall. Ofta 

kunde fall vara öppna under en längre tid och olika brottsutredare kunde jobba med samma fall. 

Information som varit uppenbar eller lättillgänglig för den första brottsutredaren saknades då 

för den som följde upp om det inte fanns nerskrivet på rätt plats. Som en av respondenterna 

påpekade: 

 ” Ja, och en så  sak det skulle ju kunna va helt avgörande hur vet du vem foto är på om du 

inte ser hela ansiktet… det då  saknas jättemånga, och det hade ju enkelt… då man kommit en 

bra bit på vägen om någon bara hade skrivit så här, ”fotot inskickat av målsägande som tagit 

fotot dagen efter händelsen”, då vet man att det här är inskickat av personen själv och sen om 

det är säg att fotot skulle tagit av patrull på plats samma dag och då har man helt plötsligt.. du 

saknar du olika mycket värde också juridiskt sen man värderar bevisningen.” 
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Fallen kunde också innehålla viktig information för andra brottsutredningar. Men om de 

saknades information som tillexempel datum eller vart bevismaterial kommit från så kunde det 

begränsa brottsutredarens möjlighet att följa upp materialet. En respondent påpekade att detaljer 

kunde vara viktiga även för brottsutsattas möjligheter till skadestånd då avsaknaden av 

information kunde försvåra processen för målsäganden med till exempel försäkringsbolag.  

På grund av dessa skäl var det viktigt att man noggrant gick igenom materialet och såg till 

att detaljerna i fallet inte glömdes. När misstag gjordes inom den här kategorin så trodde 

respondenterna att det var på grund av att brottsutredaren i fråga var stressad eller trodde att 

informationen var irrelevant. Medan misstagen ofta kunde verka irrelevanta så ledde de till 

frustration då slarv gjorde brottsutredningsarbetet onödigt svårare.  

Noggrannhet passar väl med Deans teori om brottsutredning som en metod (Dean,2000 

Citerad i Filstad m.fl.). Detta förstärktes av att en av respondenterna föreslog en nedskriven 

checklista just för att se till att alla relevanta detaljer kom med något som är ett exakt exempel 

på hur brottsutredning som metod skulle fungera enligt Dean. Att respondenterna prioriterade 

noggrannhet ligger i linje med tidigare studier (Westera m.fl.2016)  

Proaktiv. Proaktivitet handlade om när respondenterna samlade in och använde bevis på ett 

innovativt och effektivt sätt. Den här kategorin användes när respondenterna behövde veta hur 

mycket information som krävdes från olika loggar (som till exempel email konversationer och 

sms) eller när respondenterna behövde veta vilken typ av test som de behövde skicka in till 

kriminalteknikerna, i vilken ordning testen skulle skickas in och vid vilken tidpunkt i 

brottsutredningen som testet borde skickas in.  

Anledningen till att proaktivitet ansågs vara en viktig egenskap var för att om man arbetade 

proaktivt så sparade man tid utan att det minskade på utredningens kvalitet. Den här kategorin 

var en balansgång som kunde vara svår att upprätthålla och respondenterna tog beräknade 

risker när det kom till vilken information som var viktig för utredningen. En respondent 

påpekade detta i följande citat:  

“Jaha det är så att du slarvar , ja du kan slarva göra förenklat, men samtidigt är det ju också 

lite oproffsig to göra lite för mycket också det ska ju vara en balans där också va du ska ju 

lägga energi liksom på att saker och ting, det går inte och göra allting för då skulle du sitta 

timtal med allting och det är så.. grundläggande tanke hos en utredare är att ”jag får inte göra 

fel”, då kommer du ha det jättesvårt o göra det bättre utan du måste kunna chansa litegrann…” 

Respondenten påpekade här vikten av att jobba med material så att det viktigaste kom med. 

Detta eftersom att det vore omöjligt att kunna arbeta effektivt om all information arbetades på 

samma sätt varje gång.  
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Kategorin proaktiv är i linje med Deans teori om brottsutredning som en risk (Dean,2000 

Citerad i Filstad m.fl.). I och med att respondenterna tog beräknade risker om vilken 

information som var nödvändig och nedprioriterar resterande information för att kunna jobba 

effektivare. Kategorin var också i linje med tidigare forskning om att brottsutredare behövde 

kunna generera olika hypoteser och arbeta kreativt för att vara effektiva i sin yrkesroll 

(Fashing & Ask, 2016). Detta framkom då respondenterna visade att de tänkte ”framåt” 

genom att prioritera viss information med en eventuell rättegång i åtanke. Kategorin stärker 

även tidigare forskning genom att visa att även brottsutredare har i åtanke vad som är effektivt 

när man prioriterar vilken information som ska skickas in (Dando, & Ormerod, 2017). 

Mångsysslare. Många av respondenterna påpekade att de jobbade med många olika fall 

samtidigt. Därför behövde respondenterna kunna växla mellan de olika fallen. För att göra detta 

effektivt så behövde de veta vad som behövde göras först. Både när det kom till vilket fall som 

skulle prioriteras samt vad som behövdes göras i det specifika fallet. Respondenterna behövde 

även kunna ändra roll då deras arbetsuppgifter snabbt kunde förändras. Som en respondent 

påpekade:  

”Jag håller på med ett förhör nu o sen så ska jag samtidigt planera för imorgon så kommer 

det två nya, jag måste förberedda dem eh, o samtidigt måste jag ha koll på att det dna kommer 

tillbaka o jag måste återrapportera till åklagaren så det är ganska mycket grejer som man 

gör”. 

Respondenterna hade olika strategier för att hantera arbetsbördan. De kunde arbeta främst 

med fall vilkas preskriptionstid var närmast, eller ha egengjorda system för vilka fall som skulle 

arbetas, samt i vilken ordning fallen skulle arbetas för att vara så effektiv som möjligt.  

Kategorin mångsysslare krävde att respondenterna behövde veta vad som var viktigt och vad 

som behövde göras i vilken ordning. Detta är i linje med Deans teori om brottsutredning som 

en risk (Dean,2000 Citerad i Filstad m.fl.), då respondenterna var tvungna att kunna ta 

kalkylerade risker med fallen för att kunna prioritera effektivt. Kategorin mångsysslare visade 

på att det var viktigt för en brottsutredare att snabbt kunna växla mellan olika roller i sitt arbete 

för att vara effektiv. Detta är något som även tidigare forskning visat på (Smith & Flanagan, 

2000).  

Bakomliggande egenskaper 
Det tredje temat handlade om de egenskaper som inte kom upp varken under CIT delen av 

intervjun eller som någon av de tre viktigaste egenskaperna under intervjun. Bakomliggande 

egenskaper var viktiga när det gällde att få de övriga teman att fungera, det var återkommande 
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mer eller mindre i varje kategori. Dessa egenskaper nämndes av samtliga respondenter som ett 

viktigt komplement till de egenskaperna presenterade under de två andra teman.  

 Dessa är som följer, erfaren, driven och objektiv. 

Erfaren. Ofta när respondenterna blev tillfrågade om hur de utförde deras arbetsuppgifter under 

de övriga kategorierna på ett bra sätt svarade de att de visste genom erfarenhet. Respondenterna 

hade tvivel om att deras yrke kunde utföras på ett tillfredställande sätt utan erfarenhet.  

I den här kategorin kunde man se en viss skillnad mellan polis och civilutredarna då två av 

polisutredarna till viss del ifrågasatte om civilutredarna kunde jobba på ett likvärdigt sätt då de 

sakande tidigare erfarenhet som polis. Polisutredarna menade att om man inte tidigare jobbat 

som polis så kunde man ha svårt att ha förståelse för situationens helhet när det kom till 

brottsutredning och därför ha det svårare i sin yrkesroll. Civilutredarna ansåg dock inte att de 

hindrades av att de saknade en polisutbildning. De pekade på deras tidigare erfarenhet inom 

utredningsarbete som relevant erfarenhet innan de påbörjade sitt arbete hos polisen. Som en 

civilutredare påpekade 

”Ja, jag tänker ju att vara ute och vara polis i yttre tjänst och vara inne som jag är på krim 

och jobbar, det är två helt skilda.. det är som två olika jobb. För mig är det snarare att man på 

två år lär sig att köra bil snabbt skjuta bovar prata ner folk och samtidigt kunna vara jättebra 

på att förhöra folk, som utredare ska man göra så oerhört mycket och tänka strategiskt och det 

är en oerhörd skillnad… ” 

”Civila passar ju utmärkt på krim asså vi, civila asså jobbar man på migrationsverket och 

kriminalvården, frivården, socialtjänsten. Man gör ju utredningar där också, det är ju lite 

samma sak” 

 Kategorin Erfarenhet bidrog till Deans teori om brottsutredning som risk (Dean,2000 

Citerad i Filstad m.fl.). Detta i och med att respondenterna påpekade att när de tog beräknade 

risker så utgick de nästan uteslutande ifrån deras erfarenhet och de upplevde att utan erfarenhet 

så hade riskerna de tagit som brottsutredare varit mer som grundlösa chansningar.  

Att erfarenhet är en viktig del i brottsutredning har visat sig även i andra studier. Där det 

framkommit mer eller mindre identiska resultat om att brottsutredare enbart kan lära sig sitt 

arbete väl via erfarenhet (Dando, & Ormerod, 2017).  

Driven. Att vara driven var något som definierades olika av respondenterna. Merparten av 

dem (fyra stycken) upplevde det som en sorts nyfikenhet vilken sågs på olika sätt. Till exempel 

att man var nyfiken på vad som hade hänt, eller vad som var sanningen, eller att man var nyfiken 

på människorna som var inblandade. Trots att de använde sig av olika termer så menade 
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respondenterna att det var viktigt att man var intresserad av sitt jobb samt att man drev det 

framåt för att få fram ny information och för att göra framsteg i utredningen.  

Kategorin driven passar in i Deans teori om brottsutredning som en utmaning (Dean,2000 

Citerad i Filstad m.fl.). Detta då respondenterna såg utmaningen i att ta reda på vad som hänt 

eller få personen de förhörde att berätta deras historia för dem.  Att vara driven passar in med 

tidigare studier där de visat sig att motivation är en nyckelfaktor för att en utredare ska upplevas 

som kompetent (Westera, m.fl, 2016).  

Objektiv. Samtliga respondenter värderade objektivitet. Objektivitet var viktigt delvis för 

att skydda de misstänktas rättigheter men också för att respondenterna inte ansåg att det ingick 

i deras arbetsroll att döma de misstänkta (de antydde att detta snarare var domstolarnas uppgift).  

Kategorin objektiv var något som var unikt för denna studie då det inte omnämndes i någon 

av de tidigare studierna med undantag för en. Där påpekades det att brottsutredare kunde 

åsidosätta sin objektivitet för att snabbare komma vidare med fallen och få fram fällande domar 

(Fashing & Ask, 2016).  Så har dock inte fallet varit i denna studie och resultaten var i stark 

kontrast till tidigare forskning. 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka egenskaper brottsutredare upplevde som viktiga 

för brottsutredning. För att svara på detta så genomfördes en tematisk analys. Två olika 

teoretiska modeller användes, konstruktivism och naturalism. Resultaten från de olika 

modellerna triangulerades sedan för att få fram teman. Resultatet visade  på vilka teman och 

kategorier som framkommit samt hur dessa kopplas till tidigare forskning. De teman som 

framkom var effektiv kommunikation, administratör och bakomliggande egenskaper. Teman 

och kategorier har analyserats med tidigare forskning och resultatet från denna studie har stämt 

väl överens med tidigare forskning med objektivitet som ett undantag. Även de teoretiska 

ramverket har passat in väl som en förklaringsmodell för studiens resultat.  I följande diskussion 

behandlas de olika teman, den valda metoden samt förslag på framtida forskning. 

Effektiv kommunikation 
Temat effektiv kommunikation var det tema som respondenterna upplevde som viktigast. Detta 

resultat stämmer väl överens med tidigare forskning som hittat liknande resultat (Milne, Shaw 

& Bull 2008, Westera, Kebbell Milne & Green, 2016). Temat bidrar även till tidigare forskning 

genom att konkretisera vad respondenterna ansåg att effektiv kommunikation bestod av, samt 

genom att ge exempel på hur en brottsutredare gjorde praktiskt för att kommunicera effektivt.  

Temat effektiv kommunikation har visat att respondenterna är medvetna om vikten av 

empati hos en brottsutredare. Att ett empatiskt förhållningssätt är viktigt för en brottsutredare 
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av olika skäl får stöd av tidigare studier som studerat brottsutsatta (Patterson, 2011, Patterson 

2011b). Min studie stärker tidigare forskning genom att ta in brottsutredares upplevelser 

angående varför de ser på empati som något viktigt för brottsutredning. Den visar också på att 

det som tidigare studier definierat som empati inte nödvändigtvis skulle definieras som empati 

av brottsutredare själva.  

Man skulle kunna hävda att faktumet att respondenterna upplevde det som svårt att beskriva 

kategorierna under kommunikation som att det stödjer teorin om att brottsutredning inte går att 

lära ut när det kommer till kommunikation (Reppeto, 1978). Men faktumet att respondenterna 

ofta hade konkreta exempel på hur man kunde tillämpa de olika kategorierna under temat 

effektiv kommunikation gav intrycket av att de har lärt sig att känna av den förhördes 

sinnestillstånd och arbetat därifrån genom att använda sig av olika praktiska metoder. Något 

som snarare stödjer teorin om att brottsutredning går att lära ut (Tong & Bowling, 2006)   

Temat effektiv kommunikation visade sig även ha ett värde inom brottsprevention. 

Respondenter påpekade att en brottsutredare som var duktig inom temat Effektiv 

kommunikation kunde få fram information om andra brott som den förhörde planerade begå, 

eller om brott som skulle begås av andra. Temat effektiv kommunikation kunde också användas 

för att nå ut till brottsutsatta och få dem att lyssna på respondenterna. Detta upplevde en av 

respondenterna kunde minska risken för att den brottsutsatta återgick till att bli utsatt för 

brottigen (ett exempel på detta var genom att samtala med kvinnor som blivit våldsutsatta i 

hemmet upprepade gånger så kunde man få dem att tänka i banor som kunde hjälpa dem att ta 

sig ur deras situation).  

Administratör 
Det var under temat administratör som respondenterna upplevde att de flesta misstagen gjordes. 

Detta kan förklaras av att det kan vara lättare för respondenter att se misstag som gjorts i det 

administrativa temat då misstagen under detta tema var av en mer praktisk art och därmed blev 

tydligare. Anledningen till att respondenterna upplevde temat administratör som generellt sett 

mindre viktigt än kommunikativ kan bero på att kategorierna under temat administratör var 

lättare att lära sig. När jag frågade respondenterna om hur de visste vad som skulle göras under 

temat administratör så svarade många att de lärt sig genom erfarenhet. Något som tyder på att 

administratörsdelen av polisarbete är lättare att läras sig. Detta eftersom temat administratör var 

av en mer praktisk art än temat kommunikation där det var lättare att se misstag och åtgärda 

dessa för framtiden. Detta är i linje med tidigare forskning om att brottsutredning går att lära ut 

(Tong & Bowling, 2006) 
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Bakomliggande egenskaper 
Temat bakomliggande egenskaper kan förklara varför Reppettos teori om att det inte går att 

lära ut brottsutredning (1978) hållit sig kvar så pass länge. Kategorierna under temat 

bakomliggande egenskaper var något som respondenterna fått fram genom att lära sig dem. 

Men kategorierna visade sig genom att lyfta kategorierna i de andra teman på ett sätt som 

respondenterna kanske inte hade i åtanke. Detta kan ha stärkt Repettos teori om att 

brottsutredning är medfött trots att respondenterna i verkligheten lärt sig även de mer 

svårdefinierade kategorierna. Kategorin objektiv har varit ett unikt bidrag för studien. På så sätt 

att tidigare studier har visat att koncept som rättvisa och fällande domar varit något som ofta 

prioriterats av brottsutredare (Filstad, Dean, Fashing & Gottschalk, 2007, Westera m.fl.2016). 

Tidigare forskning har också visat på att det finns en problematik i att brottsutredare åsidosätter 

sin objektivitet på grund av stress (Fashing & Ask 2017). Resultaten från denna studie är i stark 

kontrast till tidigare forskning. Anledningen bakom detta kan till exempel berott på att 

brottsutredarna viste att mina resultat skulle användas till en rapport och därmed prioriterade 

att påpeka objektivitet. Faktumet att merparten av brottsutredarna inte kände varandra och tog 

upp objektivitet utan att jag frågade om det samt påpekade vikten av objektivitet när jag 

ifrågasatte dem visade på att svenska brottsutredare verkar se objektivitet som en viktig del av 

brottsutredning. 

Det teoretiska ramverket 
Deans teoretiska ram har passat in väl i min forskning i samtliga kategorier. Min forskning har 

också stärkt Deans teori om hierarkin mellan de olika stilarna av brottsutredning (Dean,2000 

Citerad i Filstad m.fl.).  

Det jag kategoriserat in under Deans brottsutredning som en risk var de kategorier som 

respondenterna upplevde som svårast att bemästra. När respondenter gav exempel på kategorier 

sammankopplade med Deans brottsutredning som en risk var de ofta stolta över deras prestation 

och respondenterna upplevde det som särskilt bra utredningsarbete när kategorin 

brottsutredning som risk använts. 

 Deans andra kategori om att brottsutredning som en egenskap får stöd från hela temat 

effektiv kommunikation. Anledningen till att min forskning är i linje med Dean om att 

kommunikation är den andra mest effektiva av Deans brottsutredningsstilar är för att den 

pratades om med mindre hänförelse av respondenterna än när det kom till brottsutredning som 

en risk.  

Den tredje brottsutredningsstilen, brottsutredning som en utmaning syntes enbart i en 

kategori i min studie. Detta var kategorin driven under temat bakomliggande egenskaper.     
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Brottsutredning som en metod användes för kategorier som respondenter kunde lösa genom 

att använda en specifik mall. Att Dean såg på denna brottsutredningsstil som den mest 

grundläggande stämmer in väl med min forskning. Respondenterna såg kategorier under denna 

stil som något som var relativt enkelt att lära sig och använda sig av. Respondenterna såg i regel 

misstag i denna stil som slarv snarare än okunskap.  

Resultatet i denna studie går till viss del emot Deans. Det framgår att respondenter använde 

sig av de olika utredningsstilarna efter behov, i stället för att hålla sig till en specifik stil vilket 

inte är i linje med Deans teori (Dean,2000 Citerad i Filstad m.fl.). I det här fallet stödjer snarare 

mina resultat tidigare forskning som hävdar att det är viktigt för brottsutredare att kunna växla 

mellan olika roller (Smith & Flanagan, 2000). En annan möjlig förklaring är att respondenterna 

alla hörde till den övre kategorin; brottsutredning som risk. Brottsutredning som risk är den av 

Deans brottsutredningsstilar som kräver att alla de underliggande stilarna också tillämpas 

tillsammans med brottsutredning som en risk för att fungera effektivt. Detta skulle kunna 

förklara varför respondenterna alla jobbade utifrån de olika stilarna. Många av respondenterna 

tillfrågades vid olika universitetsevenemang som inriktade sig mot brottsutredning. Andra 

anmälde intresse via sina chefer. Därmed kan man fråga sig om respondenterna i sig var mer 

intresserade av sitt arbete och därmed arbetade utifrån ett mer korrekt sätt.  

Metoddiskussion 
Intervju användes som metod på respondenter som till stor del arbetade med att kommunicera 

med personer i deras arbete. Samt att alla respondenter utom en intervjuades antingen på deras 

kontor eller i deras förhörsrum bidrog till att respondenterna var i deras naturliga miljö. Detta 

bidrog till att studien genomfördes på ett sätt som var så naturligt som möjligt för 

respondenterna vilket ledde till mer naturliga svar och reaktioner från respondenterna (Yin, 

2013). Bilagor har lagts till för att underlätta för replikationer samt för att göra uppsatsen mer 

transparent. 

Då denna studie är kvalitativ begränsas den av att jag enbart kunnat återge de subjektiva 

upplevelserna hos respondenterna. den har inte heller kunnat kontrollera för externa variabler 

som kön arbetsverksamma år, eller liknande. Begränsningar i min studie har varit att den endast 

varit i kontakt med civil, - och polisutredare. Det hade varit av intresse att se vad utredare i 

liknande yrken så som tullutredare och försäkringsutredare upplever som viktiga egenskaper 

för utredningsarbete. 

Olika intervjumetoder. Att två olika intervjumetoder användes gjorde att respondenterna 

kunde besvara min frågeställning på två olika sätt. Att data därefter triangulerades gjorde att 

resultatens validitet stärktes (Yin, 2013). Det har riktats kritik mot att triangulering inom 
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kvalitativa studier snarare försvagar studiens resultat i och med att man missar viktiga detaljer 

genom att jämföra data på ett sätt som inte är lämpligt för kvalitativ forskning (Silverman, 

2015). För denna studie upplevs dock inte den kritiken som relevant. då metoderna inte skiljt 

sig så mycket från varandra att det riskerats att missa eller åsidosätta information, båda 

metoderna gjordes genom en intervju med samma syfte på samma respondenter. Att två olika 

metoder användes och båda metoderna använde sig av olika teoretiska modeller (naturalism 

och konstruktivism) gjorde snarare att mina resultat kunde stärkas.  

Ett exempel på när det varit fördelaktigt att triangulera de två olika teoretiska modellerna är  

kategorin objektiv. Hade denna kategori framkommit enbart under frågorna så hade man kunnat 

kritisera resultaten för att vara färgade av humanism, något som är vanligt inom naturalistiska 

metoder (Silverman, 2015). Men då kategorin även framkom under CIT delen av intervjun så 

stärktes kategorin av en metod som gjordes ur en annan teoretisk modell. Det stärkte kategorins 

validitet (Yin, 2013). Även CIT delen skulle kunna kritiseras för att vara irrelevant då 

brottsutredarna genom att enbart beskriva egenskaperna de använde i ett enskilt fall skulle sakna 

mening i övriga situationer, något som är en vanlig kritik mot konstruktionism. Men då 

resultaten från CIT delen bekräftades av frågorna så stärkte det egenskaperna. Det visade på att 

egenskaperna är relevanta för brottsutredare även utanför det specifika fallet som beskrevs 

under CIT delen och därmed så visade det sig att de teman och kategorier som framkom under 

CIT delen även hade relevans utanför de specifika scenariot. 

Motsatsfrågor. Att respondenterna tillfrågades om både negativa och positiva egenskaper 

bidrog till att kartlägga nya egenskaper. Egenskapen noggrann framkom tillexempel genom att 

alla respondenterna såg slarv som något särskilt negativt. Användandet av motsatsfrågor bidrog 

även till min studie genom att stärka tidigare egenskaper som respondenterna pekat ut som 

viktiga. Respondenterna pekade till exempel på naturlig konversation som något viktigt medan 

de såg brottsutredare som medvetet gjorde de som förhördes illa till mods som något dåligt. 

Urval. En styrka i studien var att både civil och polisutredare intervjuades. Det gav möjlighet 

för studien att ge en unik inblick i hur det skiljer sig mellan olika yrkesgrupper och därmed få 

fram avvikande fall (Silverman, 2015). Ingen respondent hade svar eller åsikter som skiljde sig 

i stor grad från de övriga och de åsiktsskillnader som fanns är representerade under de diverse 

olika kategorierna. Faktumet att de saknades stora skillnader i respondenternas svar bidrog till 

studiens reliabilitet (Silverman, 2015).  
Framtida forskning. Denna studie har gett en teoretisk ram för vidare forskning angående 

vilka egenskaper som upplevs som viktiga för brottsutredning. Exempel på framtida kvantitativ 

forskning som skulle kunna ta stöd från min forskning kan vara att undersöka om brottsutredare 



VIKTIGA EGENSKAPER FÖR EN BROTTSUTREDARE    25 

  

med hög emotionell intelligens får bättre resultat än brottsutredare med låg emotionell 

intelligens, både när det kommer till att klara upp fall, men också om personer som tenderar att 

reviktimiseras situation blir bättre efter kontakt med brottsutredare med högre emotionell 

intelligens. Detta är relevant då emotionell intelligens är länkat till en bättre 

kommunikationsförmåga(Hendon, Powell & Wimmer, 2017).  

Ett annat område för framtida forskning skulle kunna vara att undersöka om diverse 

checklistor för vad som bör göras under en brottsutredning skulle stärka temat administration, 

något som föreslogs av en av respondenterna.  

Även liknande kvalitativ forskning om vilka egenskaper åklagare och 

förundersökningsledare värderar hade varit av intresse då dessa arbetar nära brottsutredare och 

ofta i en chefsposition. Kvalitativ forskning skulle också kunna rikta in sig på naturliga 

observationer. Som till exempel att se hur brottsutredare beter sig under förhör. Annan 

forskning skulle kunna undersöka naturliga dokument så som förhörsprotokoll eller rapporter. 

Detta skulle kunna göras med syfte att stärka resultaten som hittats i min forskning. Till exempel 

genom att se om kategorierna under temat effektiv kommunikation används under förhör. Eller 

temana administratör och bakomliggande egenskaper tar sig uttryck i bättre rapporter. 

Framtida forskning skulle också kunna titta på om könsskillnader har betydelse för vilka 

egenskaper som brottsutredare prioriterar. Man skulle också kunna rikta framtida forskning mot 

att se om civil och polisutredare skiljer sig i sätten de använder sig av de olika teman. Att polis 

och civilutredare uppfattar deras professionella bakgrund som viktig har framgått av denna 

uppsats och detta får stöd av annan forskning som styrker att polis och civilutredare upplever 

sin egen bakgrund som bättre än motparten (Savage, 2013). Det finns redan till viss 

delforskning som visat på att erfarenhet som inskaffats som polis innan man började jobba som 

brottsutredare är av mindre vikt när det kommer till att ta effektiva beslut (Fhasing & Ask, 

2016). Det vore intressant för framtida forskning att undersöka hur det ser ut mellan civil och 

polisutredare när det kommer till andra delar av yrket som brottsutredare. Som tillexempel om 

arbetsprestation eller bemötande skiljer sig mellan polis och civilutredare.  

De teman som denna studie hittat, effektiv kommunikation, administratör och 

bakomliggande egenskaper har gett en viktig inblick i vad svenska brottsutredare upplever som 

viktigt för brottsutredning. Studien har också bidragit till tidigare forskning genom att ta in 

perspektiv från brottsutredare angående vad de olika egenskaperna innebär konkret och varför 

de anses viktiga.  Denna studie kan underlätta för polisen I deras framtida träning av 

brottsutredare och ge dem en större inblick i vad brottsutredare själva ser som relevanta 

egenskaper för brottsutredning 
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Bilaga 1 
Informationsbrev 

Hej 

Jag heter Simon Snöfjord och jag arbetar för närvarande med att kartlägga vilka egenskaper 

som polis och civilutredare tycker är viktiga för att utreda brott effektivt. Resultaten från min 

studie kommer att användas till min kandidatuppsats inom kriminologi på Örebro Universitet. 

Ditt deltagande kommer att hjälpa oss att få en förståelse för vilka egenskaper som definierar 

en bra utredare samt hur man ser på civilutredare som brottsutredare inom polisen. 

Vår intervju kommer att ta cirka en halvtimme och den kommer att handla om hur du som 

utredare tänker kring ditt jobb och vad du tycker är viktiga egenskaper för en utredare.   

Studien är frivillig att delta i, och du som deltagare har rätt att när som helst under projektet 

välja att avbryta din medverkan. Materialet som framkommer under studien kommer enbart 

att användas till min undersökning och svaren kommer förvaras på en dator som endast jag 

har tillgång till. Ingen obehörig kommer således ha tillgång till materialet, och det kommer 

publiceras på gruppnivå, det vill säga deltagarna förblir konfidentiella och dina svar kommer 

inte att kunna spåras tillbaka till dig.  

 

Tack för din tid 

Vill Du kontakta mig så kan jag nås på antingen 

simon_snofjord@hotmail.com  

eller telefon: 0706227115.  

Min handledare Louise Frogner finns även tillgänglig på 

Email :louise.frogner@oru.se 
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Bilaga 2 
Samtyckesblankett 

 

Information om studien Vilka egenskaper är viktiga för en utredare som jobbar för 

Polisen 

Syftet med studien är att få en djupare kunskap om Vilka egenskaper som utredare som är 

anställda av polisen anser vara viktiga för en bra utredare samt hur poliser och civilutredare 

ser på civilutredare som brottsutredare 

Samtycke att medverka i studien; Vilka egenskaper är viktiga för en utredare som 

jobbar för Polisen 

 

☐  Jag att jag har blivit informerad om studiens syfte i ovanstående information och varför en 

intervju kommer att ske samt godkänner mitt medverkande i denna studie.  

 

☐ Jag är även informerad och samtycker till att intervjun kommer spelas in med 

röstinspelningsapparater som senare kommer att skrivas ned av författaren.  

 

Ort:   Datum:    

 

 

Underskrift:      

 

Namnförtydligande:     
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Bilaga  3 
Intervjuguide 

Introduktion 

Hur länge har du arbetat som utredare, vad var det som väckte ditt intresse för utredningsarbete? 

Critical incident technique  

Kan du beskriva ett typiskt fall som ni jobbar med och när någon gjort särskilt bra ifrån sig 

-Varför 

Ett liknande fall när någon gjort särskilt dåligt ifrån sig 

-varför 

Stolpar 

Varför är det viktigt? 

Varför gjorde du så? 

Vad gjorde du sen 

Egenskaper som är viktiga för utredningsarbete 

Vad tycker du definierar en bra utredare? 

Vad är särskilt viktigt? 

-Varför 

Vilka egenskaper är särskilt viktiga för en effektiv utredare (och varför)? 

Om du skulle rangordna de tre viktigaste egenskaperna för att en utredning blir gjort på ett bra sätt vad 

skulle de vara och varför? 

Civilutredare 

Hur skulle du beskriva civilutredare  

Hur skiljer de sig från polisutredare? 

Vilka åsikter har man generellt om hur det fungerar med civilutredare som utreder brott? 

Avslut 

Är det något som du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 4  
 

Basfrågor 

Ålder: 

Kön: 

Yrkestitel: 

Hur länge har du arbetat inom polisen som brottsutredare: 
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Bilaga 5 
Det reflexiva jaget 

I syfte att ge min studie mer transparens och stärka min studies validitet så följer nedan en 

kort beskrivning av mig och min utgångspunkt i intervjuerna (Yin,2013).  

När intervjuerna utfördes var jag 27 år gammal. Min pappa är från Indien så följaktligen ser 

jag aningen mörkare ut än medelsvensken. När intervjuerna gjordes så hade jag läst tre terminer 

psykologi och tre terminer Kriminologi på kandidatnivå. Jag gick in i intervjuerna med kunskap 

ifrån den tidigare forskning som gjorts. Jag trodde att respondenter skulle känna sig stressade i 

sin arbetsroll och att de skulle uppleva kommunikation som en viktig del i deras arbete. Jag 

trodde också att civilutredare och polisutredare skulle skilja sig markant i vad de prioriterade 

som viktiga egenskaper för brottsutredning.  

Jag var orolig för att inte få tag på deltagare till min studie så följaktligen så var jag väldigt 

glad och positiv när jag träffade respondenterna för intervju. Jag upplevde respondenterna som 

trevliga och avslappnade. Jag fick inte heller intrycket av att de var intresserade av 

bakgrundsfaktorer hos mig. Respondenterna verkad inte heller oroa sig för att bli inspelade och 

jag upplevde intervjuerna som roliga för båda parterna. 
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