Genomsnittlig bruttolön*
33 400 kr

Kriminaltekniker
Kriminaltekniker kan specialisera sig på olika områden och ett exempel på en sådan
specialisering är Rättsmedicinska ballistiska experter, som genomför testning av vapen
som används i ett brott. Som ballistisk expert, måste du ha avancerade kunskaper om
trigonometri, kalkyl, statistik och fysik.
En del av de insamlade spåren från brottsplatserna undersöker man själva medan
andra skickas vidare till Nationellt forensiskt centrum (NFC) för analys. Där arbetar
forensiker med att analysera det inkomna materialet och med att avge utlåtanden som
används inom rättsväsendet.

*En sammanvägning av
olika källor, bl a SCB

 Balans på
arbetsmarknaden

?
Just nu är antal erbjudna
jobb via Arbetsförmedlingen
i balans med efterfrågan för
detta yrke.

Kriminaltekniker utan polisiär bakgrund ansvarar ofta för de laborativa
undersökningarna och arbetar i så fall tillsammans med en kollega som har den
polisiära bakgrunden.

Utbildning
NFC, nationellt forensiskt centrum, erbjuder en ettårig kriminalteknisk
grundutbildning där medarbetare inom Polismyndigheten utbildas till
kriminaltekniker.
För att bli antagen till kriminalteknisk grundutbildning krävs att du har en anställning
vid en regional forensisk sektion inom Polismyndigheten. Det är den enskilda
forensiska sektionen som utifrån behov beslutar om ifall en medarbetare ska få
genomgå kriminalteknisk grundutbildning.
Det är Rekryteringsmyndigheten som fastställer kraven och tar hand om ansökningar
till polisutbildningen som är på fem terminer heltidsstudier på en av
utbildningsorterna samt aspiranttjänstgöring i en polisregion. Utbildningen finns på
fem orter i Sverige och går även att läsa på distans. Efter godkända studier får de
studerande polisexamen. Därefter följer en termins aspirantutbildning på en
polismyndighet. Den som blir godkänd efter aspirantutbildningen är behörig att söka
anställning som polis.
Bra grundkompetens ges på bl a gymnasiets Barn- och fritidsprogrammet.

Framtidsutsikter
Det finns en god arbetsmarknad för personer som kan utreda och analysera brott.
Efterfrågan på kompetensen förväntas öka påtagligt under de kommande åren.

Personliga egenskaper
Du måste ha goda kunskaper om olika sortens skjutvapen men också ha god
läsförståelse och skrivförmåga.
Att kommunicera i tal och skrift är en viktig del av jobbet, eftersom kriminaltekniker
måste läsa, förstå och analysera rapporter. Kriminaltekniker måste också ha förmåga
att tala "professionellt", dvs enhetligt förmedla information muntligt i domstol och i
andra offentliga miljöer.
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Arbetsplats
En kriminaltekniker är en person som är anställd vid en forensisk sektion inom
Polismyndigheten och som arbetar med att undersöka brottsplatser för att hitta bevis
som används vid brottsutredningar. Det kan till exempel röra sig om fingeravtryck,
DNA (biologiska spår), skospår eller spår efter verktyg. Det finns kriminaltekniker
anställda vid alla lokala polismyndigheter.
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