
 

Polisutbildningen vid Umeå universitet 
Höstterminen, 2006 
Moment 4:3 
Fördjupningsarbete 
Rapportnummer: 322 

 

 

 

Allmänhetens förtroende för polisens 
internutredning. 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Norlund 

Henrik Vernerlund 



Rapportnummer 322, Allmänhetens förtroende för internutredning 
Magnus Norlund, Henrik Vernerlund 

 

2006-12-03 

  

 

 Abstract  
 
Denna rapport undersöker vad som har gjorts för att höja allmänhetens förtroende för polisens 

internutredningar. Vi anser att bristen av objektivitet i den mediala bevakningen av polisen 

påverkar allmänhetens förtroende för polisens internutredningar. För att få en bredare bild av 

utvecklingen inom internutredningarna har vi studerat tidigare utredningar. Vad vi mer tittade 

på vid studierna av dessa utredningar var om de påbörjats pga. intern kritik eller om det var 

för att stärka allmänhetens förtroende för utredningar mot poliser. Problemet är svårigheten att 

kunna förmedla resultaten av utredningarna till allmänheten. Som vanlig medborgare är man 

inte insatt i hur en förundersökning går tillväga och därför ej heller medveten om den yttre 

granskningen som sker av åklagarväsendet mot polisen. Rapporten presenterar även hur 

förfaringssättet vid internutredningar inom polisen sköts idag. För att kunna göra det har vi 

intervjuat chefen för internutredningar vid västerbottens polismyndighet. Vi har även lyssnat 

på information från biträdande chefsåklagaren på riksenheten för polismål. Vår slutsats visar 

att vid händelser när polisen gjort ingripanden som uppmärksammats medialt har 

allmänhetens förtroende för polisen sjunkit även om det inte begåtts något fel. Det kommer 

alltid att finnas kritik mot myndigheter på ett eller annat sätt. Vad som kan vara bra med 

upprepad kritik är att man fortsätter att vara noggrann i utredningar mot poliser.    
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1. Inledning 

Som polis kommer man förr eller senare att bli involverad i en internutredning 

eftersom alla anmälningar som görs måste utredas, ofta kan brott ej styrkas och 

utredningen läggs därför ner. Detta har gjort att utredningarna ifrågasätts av 

allmänheten eftersom ”polisen utreder sig själv” Denna uppfattning grundas till 

stor del på det faktum att medierna vinklar reportagen på detta sätt. Vi vill med 

denna rapport ge en bild av hur det faktiskt går till samt bemöta den kritik som 

framkommit i massmedia mot utredningssättet. Rapporten baseras på intervjuer 

med personal på internutredningen i Umeå samt de olika utredningar som ligger 

till grund för dagens internutredningar.  

1.1. Bakgrund 

Vi har genom massmedia fått en bild av att ”Det är inte lönt att anmäla en 

polisman eftersom förundersökningen bara läggs ned eller de går fria.”  Under 

den senaste tiden har många fall slagits upp stort massmedialt t.ex. 

Dödsskjutningarna i Lindesberg och Grängesberg eller mannen som blev 

misshandlad på macken.  Vi tycker därför att det vore intressant att titta på 

internutredningsförfarandet för att se vad som kan föranleda allmänhetens 

misstroende mot polisen. 

Utredningar mot polisen finns reglerat i FAP 403-2, 5 kap Polisförordningen. 

Innebörden av detta är att utredningen alltid leds av en speciell åklagare som 

biträds av polismyndigheten där den utpekade har sin anställning. I övrigt så 

skiljer sig inte utredningen från en vanlig förundersökning. 

Frågan om polisens granskning är inte ny utan har utretts många gånger genom 

åren, men några stora genomgripande förändringar av tillvägagångssättet har 

inte skett. För tillfället så pågår en utredning beställd av justitiedepartementet 

som handlar om allmänhetens förtroende för polisen och åklagarnas 

internutredningar skulle höjas genom en fristående utredningsorganisation. 
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1.2. Syfte 

Syftet med denna rapport är att ge en bild av hur den nuvarande gången och 

förfaringssättet är inom polisens internutredning samt den förändring som skett. 

Vi skall även försöka se vad allmänhetens kritik mot polisens internutredningar 

kan grunda sig på. Samt sammanfatta de olika utredningar som finns om 

förändringar av utredningsförfarandet och dess förslag på förtroendehöjande 

åtgärder. 

1.3. Frågeställningar 

Hur går internutredningen till, och vem ansvarar för dess olika delar? På vilka 

premisser har offentliga utredningarna startats, Allmänhetens eller intern kritik. 

Vad har gjorts för att höja allmänhetens förtroende?   

1.4. Avgränsningar 

Vi har begränsat oss till att granska internutredningsförfarandet som sådant. Vi 

kommer inte att se till specifika fall huruvida poliserna har gjort rätt rent 

juridiskt. Vi har även enbart studerat det svenska systemets tillvägagångssätt 

och de utredningar som gjorts om detta inom Sverige. 

1.5. Tillvägagångssätt 

Vi har läst in oss på ämnet genom att ta del av utredningar, betänkande, 

direktiv, lagstöd, FAP’ar m.m. Vi har även intervjuat internutredare i Umeå 

dels om det nuvarande tillvägagångssättet men även deras syn på den pågående 

utredningen om en fristående utredningsorganisation. 
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2. Teoretisk bakgrund 

2.1. Allmänhetens förtroende för polisens internutredningar. 

 

Under de senaste åren har flera kända fall där polisens agerande lett till en 

omfattande granskning av de svenska medierna. I några av fallen har polisen 

friats från anklagelserna när den interna utredningen inte kunnat styrka brott . 

Den mediala bevakning som fortsatt i de olika fallen granskar oftast det som 

framkommit genom vittnen eller de som varit utsatta för polisens agerande. 

Internutredare och de poliser som är inblandade undviker att kommentera den 

pågående utredningen i media för att hålla den objektivitet som krävs i all form 

av förundersökning.1(oavsett för eller nackdel för den inblandade) De 

massmediala granskningarna blir då vinklade eftersom man enbart får den ena 

sidans version av händelsen och det ger då sammantaget en skev bild av vad 

som legat till grund för besluten i utredningen. Detta eftersom man inte har fått 

polisens version av händelsen. Andra problem är att de utredningar som pågår 

ligger under sekretess2 (all förundersökning har sekretess) vilket ger medierna 

en ”möjlighet” att spekulera runt de pågående utredningarna och dra egna 

slutsatser med begränsad faktisk källhämtning.  

Vad vi försöker få en bild av är inte om poliser i de olika fallen är skyldiga eller 

inte eller om utredningarna gjorts korrekt utan hur allmänhetens förtroende för 

att polisens ”utreder sig själva” ser ut idag. 

Problemet som uppstår är att allmänheten till stor del endast får den bild som 

tidningar och tv rapporterar om. Detta gör att objektiviteten för gemene man 

blir skev och de utredningar som gjorts ifrågasätts. Resultatet blir då indirekt att 

misstroendet mot polisen ökar bland allmänheten när ”polisens utredningar mot 

sig själva alltid läggs ned.”3 

                                                 
1 RB 23:4 
2 SFS 1980:100 SekrL §5:1 
3 http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,119298,00.html 
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Ofta (inte alltid) gör tidningar uppföljande reportage av allmänhetens syn på 

polisen i samband med en händelse där polisen agerade ifrågasätts.4 Vilket 

resulterar att förtroendet just då är lägre än vad det skulle vara i vanliga fall.  

Vid undersökningar som gjorts visar det över lag att allmänhetens förtroende 

för polisen är bra rent allmänt. Går man däremot in på mera specifika frågor 

runt bekämpning av mängdbrott m.m. så varierar förtroende beroende på vad 

personen i fråga själv varit utsatta för.5 Om vi tittar i utredningen SOU 2003:41 

framkommer det att utredningarna följer mallarna för hur dessa skall företas.      

”Det är av yttersta vikt att alla anmälningar utreds med stor omsorg, att de 

handläggs utan otillbörliga hänsyn, att utredningarna håller god kvalitet och 

slutförs skyndsamt samt att lagföring sker när så är befogat. I den allmänna 

debatten framförs emellanåt att poliser som misstänks för att ha begått brott 

inte lagförs eftersom det är poliser som utreder brottsligheten och poliserna 

håller varandra om ryggen.  

Det finns emellertid inte någon undersökning som visar att anmälningarna 

generellt sett inte utreds i tillbörlig ordning. Såvitt kommittén kunnat utröna är 

det tvärtom så att anmälningar mot polisanställda utreds med stor 

omsorgsfullhet och noggrannhet och att utredningarna i allmänhet håller hög 

kvalitet; det finns inte anledning att anta att de för utredningarna ansvariga 

åklagarna och poliserna tar obehörig hänsyn till de poliser som berörs av 

anmälningarna. Emellanåt har emellertid handläggningstiderna avseende 

utredningar om brott av polisanställda varit alltför långa.”6 

Problemet är att förmedla resultaten till allmänheten vilket i sig nog är omöjligt 

med tanke på omfattning och utformning på utredningarna. 

Om man ser till det markerade stycket i ovanstående text finns det en viss 

sanning i det. Den såkallade kårandan inom polisen har alltid funnits. En polis 

                                                 
4 http://expressen.se/index.jsp?a=467277 
5 http://www.kvalitetsindex.se/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=151 
6 SOU 2003:41 s.188 
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skvallrar inte på en annan polis det vet man utan någon förmaning från någon 

kollega. Varför det är så är svårt att förklara vad vi tror kan det bero på en viss 

typ av vi och dom känsla dessutom finns risken att kollegan blir av med sitt 

jobb om han/hon skulle fällas för ett brott. Vad man poängtera är att denna 

kåranda inte är unik för polisen som organisation utan även finns inom vården. 

Ett exempel bra exempel är hur det var innan Lex Maria inom sjukvården. Vad 

man kan se så har den här tendensen börjat luckras upp inom polisen och det 

blir vanligare och vanligare att poliser anmäler poliser.7 Problemet kvarstår 

dock bland allmänheten med sin begränsade insyn i polisens vardag. Detta 

späder då på myten om kårandan och förstärker misstron om att polisen utreder 

sina egna kolleger. 

Vad man kan fundera över är de utredningar som görs kring polisens 

internutredningar. Görs de pga. intern kritik eller beror det på den allmänna 

opinionens missnöje när medierna blossar upp ett nytt fall av polisövergrepp 

där de går fria från straff. 

Som vi visar i vår avhandlig är det ganska tätt mellan de olika utredningarna 

som gjorts och resultaten är ganska lika när det gäller kvalitén på utredningarna. 

Politiska påtryckningar är en orsak till de olika utredningarna eftersom alla 

partier har olika ståndpunkter som de vill förändra på ett eller annat sätt. 

Indirekt kan man säga att det är en påverkan från allmänheten eftersom vi röstar 

vart fjärde år. Fortfarande kvarstår problemet att nå fram med resultaten till 

gemene man och få en förståelse hur internutredning sköts och att ”ingen hålls 

bakom ryggen”.  

 

 

                                                 
7 Jan Wikdahl – Chef Enheten för internutredning i Umeå. 
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2.2. Internutredningsförfarandet 

En internutredning bygger på samma principer som en vanlig polisutredning i 

brottsmål och påbörjas så snart angivelse eller annat skäl finns.8 Under 

handläggningen mot anställda inom polismyndigheterna tillämpas inga 

specialregler utan man stödjer sig i huvudsak på Rättegångsbalkens lagstöd 

samt andra författningar.9 En väsentlig skillnad är dock att den alltid leds av en 

åklagare10 i vanliga förundersökningar kan det vara en polisiär 

förundersökningsledare om brottet som utreds är av enkel beskaffenhet.11 För 

att inleda en förundersökning behövs inte särskilt mycket det räcker att det finns 

anledning att anta att ett brott har förövats. En förundersökning får dock inte 

startas bara för att utröna om ett brott begåtts eftersom kriterierna för att starta 

en förundersökning är att misstanken redan finns, då syftet med 

förundersökningen att utreda omständigheterna runt händelsen. En anmälan mot 

en anställd inom polisen skall alltid omedelbart överlämnas till åklagare som 

fattar beslut om en förundersökning skall inledas.12 Detsamma gäller om någon 

skadas till följd av en polisanställds agerande eller att någon skadas under 

vistelse i polisarrest och skadan är allvarlig eller annan fråga om 

förundersökning mot anställd inom polisen.13 Vad åklagaren måste fatta beslut 

om är om det finns tillräckligt med information i anmälan för att inleda en 

förundersökning i det aktuella fallet. Det måste finnas något annat konkret bevis 

än enbart anmälan för att komma upp i beviskravet ”anledning anta” för att 

kunna starta en förundersökning. Finner åklagaren att beviskravet uppnåtts så 

fattar denne ett formellt beslut om att inleda förunderökning.14 Det kan tilläggas 

att man även utreder misstanke om brott som anställda begått utom tjänsten 

även om det inte finns krav på att internutredningen skall sköta dessa.15 

                                                 
8 RB 23:1§ 
9 SOU 2003:41 s.118 
10 PF 5:1§ 
11 RB 23:3§ 
12 PF 5:1§ 1st 
13 PF 5:1§ 1st 2-3p 
14 RB 23:3§ 1st 
15 Jan Wikdahl – Chef Enheten för internutredning i Umeå 
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Inledningsvis i utredningen utreds inte vem som har begått ett brott utan 

omständigheterna runt händelsen. Under utredningen figurerar givetvis 

misstänkta som kan bli åtalade när förundersökningen är klar. Under vissa 

undantag kan en åklagare fatta beslut om att inte genomföra en förundersökning 

t.ex. när det är uppenbart att brott inte går att utreda. Det kan även bli fråga om 

att förundersökningsbegränsa om det visar sig att brottet inte kommer att 

föranledas någon annan påföljd än böter och då behöver inte någon 

förundersökning inledas.16 Alla anmälningar och påståenden måste utredas 

vilket leder till att det blir många utredningar som avskrivs pga. att brott inte 

kan styrkas denna andel är ca 30 % i Norrlandsregionen.17 En polisman är 

skyldig att anmäla en kollega om denne får uppgifter eller blir vittne till att 

kollegan begått ett brott.18 Anmälningar som kommer in mot poliser skall alltid 

tas upp av en polis med lägst inspektör som tjänstegrad. I undantagsfall kan 

någon annan erfaren polis ta emot anmälan om det är av yttersta vikt och 

omständigheterna är sådana.19  

Den myndighet där anmälan har gjorts eller där frågan om att inleda 

förundersökning har uppstått skall omedelbart vidta de åtgärder som brådskar 

och som inte utan olägenhet kan skjutas upp.20 Utredningen bedrivs av en enhet 

av internutredare som bara jobbar med fall där poliser eller anställda av 

polismyndigheten är misstänkta.21 Skulle det visa sig att en internutredare är 

misstänkt för något utreds han/hon av internutredare från en annan myndighet. 

Reglerna i Polisförordningen kompletteras alltid av Rikspolisstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om handläggningen mot anställda inom polisen.22 

Vid förhör med anställda inom polisen som misstänks för brott finns det en 

skillnad gentemot en normal förundersökning och det är att förhöret hålls av 
                                                 
16 RB 23:4a§ 
17 Jan Wikdahl – Chef Internutredningen Polismyndigheten i Västerbottens län. 
18 PL 9§ 
19 RPSFS 2000:19 FAP 403-2 2:2§ 
20 PF 5:2§ 
21 PF 5:2a§ 
22 RPSFS 2000:19 FAP 403:2 
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någon från internutredningsgruppen eller förundersökningsledaren23 dessa skall 

även ha högre tjänstegrad. I allt övrigt så gäller reglerna i Rättegångsbalkens 23 

och 24 kapitel. 

Under en förundersökning kan man tvingas att använda olika tvångsmedel för 

att komma framåt i utredningen. De tvångsmedel som man då använder finns i 

rättegångsbalken, och användningen av dessa skiljer sig inte mellan vanliga 

medborgare eller anställda inom polisen.24 Förundersökningen skall drivas 

skyndsamt och objektivitet skall beaktas. De uppgifter som kommer fram skall 

tas tillvara på som talar emot den misstänkte men här är det viktigt att även 

sådant som talar till den misstänktes fördel skall tas tillvara och läggas in i 

utredningen.25 

När förundersökningen är avslutat skall åklagaren se över vad som kommit 

fram i utredningen och om det finns tillräckligt med bevis för att få en fällande 

dom. I så fall skall han besluta om att åtal skall väckas26 och föra talan mot den 

misstänkte i rätten.27 Om åklagaren fattar beslut om att åtala måste det efter en 

objektiv bedömning finnas tillräckligt med material för att kunna få en fällande 

dom, annars kan åklagare fatta beslut om att underlåta åtal för brottet.28 Det är 

här som bevisproblematiken mot poliser kan lyftas fram, ofta står ord mot ord 

och är då polisens motpart t.ex. berusad kan bedömningen om sannolikheten för 

fällande dom bedömas som liten. Detta kan då uppfattas som att polisen alltid 

går fri från anklagelser om brottslig gärning. 

 

 

                                                 
23 PF 5:3§ 1st 
24 RB kap 23,24,27 & 28 
25 RB 23:4§ 
26 RB 23:20§ 
27 RB 20:6§ 
28 RB 20:7§ 
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2.3. Granskade utredningar rörande polisens internutredningar 

Det har gjorts ett antal offentliga utredningar genom åren alla med syfte att se 

om polisens internutredningar utförs på ett rättssäkert och korrekt sett och för 

att se vad som kan göras för att höja allmänhetens förtroende. Här nedan ges en 

kort sammanfattning av en del av dessa olika utredningar för att ge en bild av 

deras förslag samt den förändring som internutredningarna har genomgått de 

sista 35 åren. Det man kan ha i åtanke är att vid tidpunkten för den första 

utredningen så var i princip hela internutredningsförfarandet oreglerat. 

 

2.3.1. SOU 1975:20 – Särskilda regler för handläggning av anmälan mot 

polisman 

Den 20 december 1973 gavs kammarrättslagmannen Arnold Joelsson att utreda 

frågan om förfarandet vid utredning om brott eller förseelser begångna i 

tjänsten av tjänstemän inom polisväsendet. Denna utredning lades fram den 30 

april 1975.29 Utredningen hade som uppgift att finna en lösning som innebar 

att utredningarna utreds med insyn av personer utan koppling till 

polisorganisationen samt skapa enhetliga regler för åklagarinträde vid 

förundersökningar i dessa fall.30 Utredningen fann vid sina undersökningar att 

handläggningsrutinerna vid internutredningar skilde sig mellan olika 

myndigheter inom Sverige. Det skilde sig bland annat i organisation, vem som 

var ansvarig för vilka delar samt när åklagaren trädde in som 

förundersökningsledare. Gemensamt för alla län var dock att länspolischefen 

underrättades om alla anmälningar och beslutar om dess fortsatta gång. Vanligt 

var också att underhandskontakter togs mellan länspolischefen och 

länsåklagare. Organisatoriskt så hade enbart de tre storstadsdistrikten särskild 

personal som i huvudsak jobbade med anmälda brott mot polispersonal.31  I 

många distrikt så överlämnades internutredningar direkt till åklagare för beslut 

                                                 
29 SOU 1975:20 s.3 
30 SOU 1975:20 s.18 
31 SOU 1975:20 s.42 
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om eventuell förundersökning men det fanns även ett flertal distrikt där polisen 

ledde förundersökningen och personal från samma distrikt höll i förhören. Detta 

ansåg utredarna kunde ge upphov till kritik och ifrågasatta utredningar gällande 

opartiskheten. Dock så påpekar utredarna att de inte har funnit belägg för dessa 

påståenden utan att dessa utredningar utreds med större energi.32 De ansåg att 

rådande ordning måste ändras och att detta låg både i polisens som 

allmänhetens intresse.33  

 

De förslag som utredarna lämnar är då som följer: 

Så fort en tjänsteman inom polisväsendet misstänks för brott eller förseelse i 

tjänsten skall ärendet överlämnas till åklagare för vidare beslut. Detta för att 

säkerställa att beslut i dessa frågor inte fattas av den egna myndigheten.34  

Förhörspersonal och övrigt medverkande i utredningen bör vara på största 

möjliga ”tjänstemässiga avstånd” samt så långt som möjligt enbart arbetar med 

denna typ av utredningar.35 

Att inrätta tre stycken särskilda enheter underställda polisstyrelserna i 

Stockholm, Göteborgs och Malmös polisdistrikt. Dessa skulle då sköta 

utredningarna i respektive distrikt samt stötta övriga distrikt i landet. Man valde 

denna organisation eftersom två tredjedelar av alla anmälningar mot 

polispersonal fanns i dessa distrikt.36   

Ur objektivitetshänsyn så är det viktigt att representanter för allmänheten 

tillförsäkras insyn i utredningarna . Eftersom allmänheten finns representerad i 

polisstyrelserna så föreslås att polisstyrelserna i plenum skall följa och öva 

                                                 
32 SOU 1975:20 s.54 
33 SOU 1975:20 s.55 
34 SOU 1975:20 s.60 
35 SOU 1975:20 s.62 
36 SOU 1975:20 s.64 
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insyn i alla ärenden avseende brott eller förseelse i tjänsten av polisman.37 Som 

en följd av detta så föreslås att förundersökningsledningen inte får lägga ned en 

utredning innan polisstyrelsen hunnit yttra sig.38 Vidare föreslås att under 

förhör skall medborgarvittnen närvara vid förhör gällande brott i tjänsten av 

tjänsteman inom polisväsendet dock inte när det enbart gäller 

disciplinutredningar.39 Inget av dessa förslag kom då att ge några direkta 

resultat utan det var först 1977 som Riksåklagaren införde föreskrifter om 

omedelbart åklagarinträde.40 

 

 

2.3.2. SOU 1979:71 – Handläggningen av anmälningar mot polispersonal 

De 17 november 1977 tillkallades en kommitté med tre ledamöter att se över 

förfarandet i vissa disciplinärenden m.m.41 Huvudsyftet var alltså att se över 

förfarandet vid anmälningar mot arbetstagare inom polisväsendet och att lämna 

förslag på åtgärder som kan undanröja den misstro som framkommit mot dessa 

i den allmänna debatten. I direktiven kan man läsa att 1975 års utredning inte 

går fri från kritik och att ytterligare utredning behövs i fråga om brott eller 

förseelser begångna i tjänsten av arbetstagare inom polisväsendet.42 

Utredningen har dock inte själva funnit belägg för denna misstro, utan har 

funnit att utredningarna allmänt håller hög kvalitet.43  De tar även upp frågan 

om inrättande av ett särskilt kontrollorgan skilt från polisen. Detta skulle då 

kunna vara en egen myndighet eller knutet till någon redan existerande 

myndighet.44 De övervägde då förslag som skulle innebära att olika åklagare 

var undersökningsledare respektive utredningsman. Detta var dock en form som 

                                                 
37 SOU 1975:20 s.70 
38 SOU 1975:20 s.73 
39 SOU 1975:20 s.70 
40 JKs Rapport – Rutiner vid utredningar av dödsfall i samband med myndighetsingripande s.30 
41 SOU 1979:71 s.3 
42 SOU 1979:71 s.7, 18 
43 SOU 1979:71 s.60 
44 SOU 1979:71 s.20 
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inte utredningen ansåg genomförbar.45  De har därför tittat på ett annat 

alternativ där de undersökt två olika organisationsmodeller för fristående 

utredningsenheter där utredningspersonalen i huvudsak består av poliser. Det 

ena alternativet är att dessa enheter ställs under länsstyrelserna dessa kan då 

vara huvudmän för utredningsverksamheten. Det andra alternativet är då att 

utredningsenheterna organisatoriskt ligger under åklagarväsendet. Denna 

lösning ligger nära till hands eftersom det ankommer på åklagaren att leda 

undersökningen. Dessa lösningar innebär dock inte att dessa kan få utstå kritik 

eftersom personalen i stor utsträckning kommer från polisväsendet. Därför så 

har kommittén även övervägt vilka förändringar som behöver genomföras för 

att nuvarande organisation skall bibehållas.46 De fann då att 

organisationsförslaget från 1975 års betänkande i stort kan läggas till grund för 

en intern utredningsorganisation. Det som de anser behöver förändras i detta 

förslag är i distrikt som ligger långt från storstäderna så bör dessa enheter 

enbart användas när det kan anses behövligt pga. ärendets vikt. De anser annars 

att vissa ärenden i dessa distrikt kan bli onödigt långdragen samt att 

kostnadsaspekten måste vägas in.47  Eftersom direktivet för utredningen anger 

att de skall lämna förslag på ordning där åklagaren får hjälp av fristående 

organisation vid utredning även om kommittén anser att den interna formen är 

bättre så står alternativen mellan länsstyrelsevarianten och åklagarvarianten. De 

kommer fram till att det bli för stora organisatoriska problem att blanda in 

ytterligare en myndighet så förespråkar utredningen åklagaralternativet.48  

Utredningen väger dock även åklagaralternativet mot en organisation inom 

polisväsendet och de kommer då fram till det att, även om åklagaralternativet är 

dyrare så förordar de detta eftersom allmänhetens förtroende då i större 

utsträckning kan ökas och utredningarnas kvalitet inte kommer att skilja sig i 

fråga om vilken form som väljs.49  

                                                 
45 SOU 1979:71 s.61 
46 SOU 1975:71 s.62 
47 SOU 1975:71 s.76 
48 SOU 1975:71 s.78 
49 SOU 1975:71 s.82 
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2.3.3. Kommentar till SOU 1975 & 1979 

De olika förslag som lades fram om förändringar inom utredningar mot 

polispersonal kom inte att leda till några omedelbara förändringar utan dessa 

kom några år senare. Regeringen beslutade år 1981 att införa vissa ändrade 

utredningsrutiner i polisinstruktionen. Dessa byggde på de två föregående 

utredningarna. Det som ändrades var att det omedelbara åklagarinträdet 

infördes vid anmälningar mot polispersonal för brott begångna i tjänsten. 

Förhör i sådana ärenden skulle också enbart hållas av polisman med högre 

tjänsteställning och tillhörande annan polismyndighet än den som skulle höras.  

1981 års Polisberedning gavs även uppdrag att se över verksamheten. Där 

målsättningen var att finna en utredningsordning som var accepterad av 

allmänheten. De kom fram till att organisatoriska förändringar inte är en 

framgångsrik metod för att stärka allmänhetens förtroende för polisens 

internutredningar. I stället borde det satsas på förebyggande åtgärder inom 

vidareutbildningen av poliser i yrkesetiska frågor för att motverka missriktad 

kollegialitet bland polispersonal. Beträffande en fristående 

utredningsorganisation så ansåg de att interna brottsutredningar fortsättningsvis 

borde göras inom ramen för det ordinarie systemet.50 

2.3.4. F d bitr. riksåklagre Axel Moraths utredning ”Internkontroll” 

I månadsskiftet okt./nov. 1996 fick Axel Morath av Rikspolisstyrelsen och 

Riksåklagaren i uppdrag att leda en utredning för översyn av det interna 

kontrollsystemet för åklagar- och polisverksamheten.51 Denna utredning lades 

fram i april 1997. Den kritik som fanns mot polisens internutredningar vid 

tidpunkten för rapporten var densamma som tidigare dvs. polisen utreder sina 

egna brott. Det hade dessutom under hösten 1986 förekommit uppgifter i media 

att en polisman skulle ha haft otillbörliga kontakter med företrädare för 

kriminella intressen. Det fanns även andra nyhetsrapporteringar som riktade in 

sig på att en annan polisman påstås ha haft kontakter med MC-gäng. Detta 

tillsammans väckte frågor om hur den interna kontrollen fungerade inom 
                                                 
50 JKs Rapport – Rutiner vid utredningar av dödsfall i samband med myndighetsingripande s.31,32 
51 RPS VKL-793-4681/96 
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polisen och var en av anledningarna till att rapporten gjordes.52 Utredningen 

fann att utredningsordningen som fanns höll mycket hög kvalité. De fann dock 

att utredningsverksamheten kunde vara sårbar i olika avseenden. Detta har att 

göra med att utredningsorganisationen på många håll i Sverige då enbart bestod 

av en ensamutredare vid länspolismästaren kansli.53 Detta gjorde att 

utredningen tittade på två förslag med en central utredningsenhet. De fann dock 

svårt att finna goda skäl för en sådan ordning och misstänkte att det kunde ge 

sämre utredningar, större byråkrati samt att förtroendet från allmänheten inte 

nödvändigtvis skulle stärkas.54 Utredningen föreslog därför att den dåvarande 

ordningen skall bestå eftersom de inte fann några skäl för en genomgripande 

förändring. De föreslog däremot att en viss utveckling borde ske genom det att 

Stockholmsenheten borde få en stödjande funktion till övriga enheter samt att 

den skulle få ha ett samordningsansvar när det gällde att inhämta, bearbeta och 

systematisera tips inom detta område. Eftersom det då inte fanns några rutiner 

för hantering av tips och information.55 Att Stockholmsenheten skulle få detta 

ansvar berodde på att där fanns en stor enhet som enbart sysslade med 

internutredningar och att den var helt skild från Stockholmspolisens 

tjänsteställen. Den var även den största i landet och bäst lämpad för denna 

uppgift.56 

2.3.5. Justitiekanslern Hans Regners rapport ”Rutiner vid utredningar av 

dödsfall i samband med myndighetsingripanden” 

Den 16 oktober 1997 gav regeringen justitiekanslern i uppdrag att granska 

ordningen för handläggning av fall där personer som varit omhändertagna av 

polisen avlidit och vilka förändringar av regelsystemet som därav kan vara 

påkallade.57 Denna utredning hade som utgångspunkt omständigheterna vid 

Osmo Vallos död i samband med ett polisingripande och de frågeställningar 

                                                 
52 Internkontroll – Axel Morath s.1, RPS 793-4681/96 
53 Internkontroll – Axel Morath s.68 
54 Internkontroll – Axel Morath s.69 
55 Internkontroll – Axel Morath s.71 
56 Internkontroll – Axel Morath s.65 
57 JU97/3639, JU97/3604 
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som framkommit därav.58 Denna utredning har gått igenom flera olika aspekter 

som inte berör detta arbete så därför så redovisar vi enbart de förslag som läggs 

fram gällande polisens internutredningar. Hans Regner har inte hittat några 

exempel på att då gällande systems utredningar skulle vara av dålig kvalité 

dock så har han några synpunkter på det hela. Han anser att det är viktigt att 

allmänhetens förtroende förstärks ytterligare samt att den enskildes 

rättssäkerhetskrav kan tillgodoses på bättre sätt. Eftersom denna utredning 

handlar om dödfall vid myndighets ingripanden så övervägde han om dessa 

skulle särregleras. Men han kom fram till att en sådan ordning knappast är 

försvarlig. Eventuella förändringar måste således ha sin tillämpning på alla 

dessa typer av utredningar.59  De svagheter som han lyfter fram med den 

dåvarande organisationen är att alla utredningsenheter förutom de i storstads 

regionerna enbart består av en kommissarie, i de flesta fall stationerad i 

länspolismästarens stab. Detta är som Axel Moraths utredning kom fram till 

mindre lyckat. Den modell som Hans Regner föreslår är enheterna tillförs mer 

resurser samt att de skulle samordnas regionalt förslagsvis enligt 

åklagardistriktens fördelning. Dessa enheter bör sedan placeras vis 

länspolismästarens kansli på den ort där överåklagaren sitter. Dessa förslag har 

både Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen förklarat sig stödja.60 Han 

framhåller även behovet av att stärka kravet på omedelbart åklagarinträde, i vart 

fall när det gäller allvarliga skador eller dödsfall. Detta för att det är angeläget 

att åklagaren och polisens utredningsenheter snabbt kan kopplas in för att ta 

ställning till vilka primära utredningsåtgärder som skall vidtas. Han anser att 

förtroendet från allmänheten kan stärkas om en ordning under åklagarens 

ledning införs där vissa åtgärder rutinmässigt skall vidtas i de fall där någon 

avlidit eller allvarligt skadats. Syftet med detta skulle vara att varje möjlig 

åtgärd skall vidtas för att utreda omständigheterna vid dessa fall. Detta skulle 

                                                 
58 JKs Rapport – Rutiner vid utredningar av dödsfall i samband med myndighetsingripande s.10 
59 JKs Rapport – Rutiner vid utredningar av dödsfall i samband med myndighetsingripande s.52 
60 JKs Rapport – Rutiner vid utredningar av dödsfall i samband med myndighetsingripande s.53 
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dock innebära att åklagaren kommer att leda polisens utredningsarbete redan 

innan förundersökning inletts.61  

 

2.3.6. SOU  2002:37 – Fallet Osmo Vallo 

Den 14 december 2000 beslutade regeringen att utse en särskild utredare att 

göra en granskning av förfarandet vid brottsutredningen angående fallet med 

Osmo Vallos död.62 Vi kommer här bara att ta upp de förslag som denna 

utredning kom med gällande internutredningsförfarandet. Det system med 

åklagare som förundersökningsledare och polismän som verkställer dessa 

utredningar är enligt utredningens bedömning den ordningen ur effektivitets- 

och rättssäkerhets synpunkt som är mest lämpad för utredning mot polismän. 

De konstaterar dock att det bör ställas särskilt höga krav på aktivitet från 

åklagarens sida vid dessa utredningar.63 De anser därför i likhet med JK Hans 

Regners utredning att åklagaren bör styra polisens arbete redan från början för 

att snabbt kunna fatta de beslut som behövs för den fortsatta utredningen. De 

anser dock inte att det behöver inrättas några obligatoriska primära 

utredningsåtgärder på det sätt som JK föreslår i sin rapport.64 De föreslår även 

att det skall hållas obligatoriska förhör med polismän som medverkat vid 

polisingripanden m.m. där någon allvarligt skadas eller dör. Istället för som det 

nu är att polismännen upprättar PM. 65 Dessutom föreslår utredningen att det 

alltid skall genomföras en åklagarledd utredning vid dessa fall även om det inte 

finns förutsättningar att inleda förundersökning, Detta för att säkerställa 

allmänhetens förtroende.66 De anser även att ett beredskapssystem för utredarna 

på interutredningsenheterna bör införas.67 

 

                                                 
61 JKs Rapport – Rutiner vid utredningar av dödsfall i samband med myndighetsingripande s.55 
62 Dir. 2000:95 
63 SOU 2002:37 s.139 
64 SOU 2002:37 s.147 
65 SOU 2002:37 s.144 
66 SOU 2002:37 s.141 
67 SOU 2002:37 s.147 
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2.3.7. SOU 2003:41 - Förstärkt granskning av polis och åklagare. 

Den 14 december 2000 gav regeringen en parlamentariskt sammansatt 

kommitté uppdrag att granska den ordinära tillsynen av polisen och 

åklagarväsendet i syfte att säkerställa att medborgarnas krav på en demokratisk 

insyn och kontroll skall kunna tillgodoses på bästa sätt.  En viktig del av 

uppdraget var att överväga om det fanns skäl att inrätta ett oberoende 

tillsynsorgan över de båda myndigheternas brottsutredningsverksamhet. De 

skulle även överväga om reglering, organisation och handläggningsrutinerna för 

brottsanmälningar och klagomål mot anställda inom polisen och 

åklagarväsendet uppfyller de höga krav som krävs.68  Utredarna har inte lyckats 

finna några undersökningar som visar att anmälningar mot poliser inte utreds i 

tillbörlig ordning. Enligt kommitténs bedömning så är det tvärtom så att 

anmälningar mot polisanställda utreds med stor omsorgsfullhet och 

noggrannhet och att dessa anmälningar håller hög kvalitet. De finner inte någon 

anledning anta att utredarna av dessa brott tar obehörig hänsyn till de poliser 

som berörs av anmälningarna.69  

Detta gör att kommittén kom fram till att den centrala frågan var att lämna 

förslag som skall göra att allmänhetens förtroende för utredningsförfarandet 

gällande interutredningar stärks.70 Kommittén diskuterande fyra 

huvudalternativ till hur detta skulle kunna genomföras.71 De fyra sammanfattas 

nedan. 

 

 

 

                                                 
68 Dir. 2000:101 
69 SOU 2003:41 s.188 
70 SOU 2003:41 s.189 
71 SOU 2003:41 s.190 
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SEFO modellen 

Detta är det sätt som utredningarna bedrivs på i Norge. Modellen innebär att ett 

fristående utredningsorgan sköter uppgiften att besluta om förundersökning och 

sedan leda densamma. Detta gör att beslut om hur utredningsarbetet skall 

genomföras fattas av personer utan koppling till polis eller åklagare.72 Modellen 

har dock vissa brister, det praktiska utredningsarbetet genomförs till stor del av 

poliser. Erfarenheterna från Norge visar en betydande risk för att allmänhetens 

förtroende inte kommer att öka.73 

 

Ekobrottsmyndighetsmodellen 

Här har man sett om Ekobrottsmyndighetens organisation kan vara lämplig. 

Detta skulle innebära att en ny åklagarmyndighet under Riksåklagaren inrättas. 

Här skulle då både poliser som åklagare arbeta och myndigheten skulle handha 

såväl beslut om förundersökningar som dess ledning och det praktiska 

utredningsarbetet. De fattar sedan beslut om åtal och utför detta inför domstol. 

Denna modell skulle innebära att resurser öronmärks för arbetet med 

internutredningar.74 Denna modell kan dock kritiseras för att enbart innebära 

kosmetiska skillnader mot den gällande ordningen. Allmänhetens förtroende 

torde heller inte öka eftersom det i princip är samma utredningsförfarande som 

idag.75 

 

Domstolprövningsmodellen 

Med denna modell så införs en rätt för målsägaren att överklaga ett 

åklagarbeslut om att inte inleda förundersökning, inte väcka åtal eller att 

                                                 
72 SOU 2003:41 s.190 
73 SOU 2003:41 s.191 
74 SOU 2003:41 s.190 
75 SOU 2003:41 s.191 
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meddela åtalsunderlåtelse till domstol. Domstolen kan då överpröva dessa 

beslut.76 Denna modell har avgörande principiella nackdelar då domstolens roll 

inte enbart blir att pröva väckta åtal. Detta medför att gränsen mellan 

rättsystemets aktörer kan bli otydlig samt att förtroendet för domstolarnas 

oavhängighet riskerar att minska.77 

 

Förbättringar inom ramen för nuvarande ordning 

Detta är det alternativ som bör väljas enligt kommittén eftersom de andra 

förslagens nackdelar överväger. 

 

Sammantaget av detta så gör kommittén bedömningen att nuvarande ordning 

för utredningar i princip bör behållas men att förbättringar kan göras; de skall i 

första hand avse att utomståendes insyn i utredningar utökas och att 

informationen till allmänheten förbättras.78 De förbättringar som kommittén 

föreslår för att höja allmänhetens förtroende är att lekmannainsynen i 

utredningarna förbättras genom att minst två ledamöter eller ersättare från 

polisstyrelse eller polisnämnd skall utses att särskilt följa samtliga 

internutredningar inom den aktuella internutredningsenheten. Kommittén 

diskuterade även om det skulle ställas krav på att det alltid skulle vara 

förhörsvittnen med vid förhör under en internutredning men de ansåg att detta 

inte skulle vara praktiskt genomförbart eller ekonomiskt försvarligt.79  De ansåg 

även att allmänhetens förtroende kan ökas genom mer information om hur 

internutredningarna går till praktiskt, samt vikten av att karaktären på 

anmälningarna framgår.80 Utredningar mot misstänkt polispersonal för brott de 

inte begått i tjänsten anser kommittén bör bedrivas enligt de föreslagna reglerna 

                                                 
76 SOU 2003:41 s.191 
77 SOU 2003:41 s192 
78 SOU 2003:41 s.190 
79 SOU 2003:41 s.193 
80 SOU 2003:41 s.197 
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även om dessa inte alltid behöver utredas av internutredningsenheterna. Detta 

för att stärka allmänhetens förtroende för utredningsförfarandet.81 

Organisatoriskt så föreslår kommittén att utredningarna bör ledas av speciella 

åklagare som inte arbetar med andra typer av ärenden. 

Internutredningsenheterna bör även lokalmässigt vara åtskilt från 

polismyndighetens övriga verksamhet samt att de speciella åklagarna är 

placerade i direkt anslutning till enheten.82 Dessa åklagare bör även ha en 

särskild organisation för beredskapstjänstgöring utom kontorstid i hela landet.83 

JO har riktat kritik mot att handläggningstiderna ibland varit för långa. Detta 

anses vara ett tecken på att verksamheten kan förbättras. Några tidsfrister för 

internutredningar finns inte förutom de allmänna reglerna i rättegångsbalken. 

Kommittén föreslår därför att en regel liknande den i 4§ lagen (1964:167) med 

särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare borde införas för att tydliggöra 

vikten av särskild skyndsamhet och därmed förkorta handläggningstiderna.84  

2.3.8. Nu pågående utredning om en fristående utredningsorgansiation. 

Den 22 december 2004 tillkallades en särskild utredare av regeringen med 

uppdrag att analysera regleringen, organisationen och handläggningsrutinerna 

för brottsanmälningar mot anställda inom polisen och mot åklagare, det s.k. 

internutredningsförfarandet. Utgångspunkten skall vara att medborgarna skall 

ha största möjliga förtroende för brottsutredningar som bedrivs om anställda 

inom polisen och om åklagare. Utredaren skall presentera ett förslag till hur ett 

från polisen och åklagarväsendet fristående och oberoende utredningsorgan för 

handläggning av brottsutredningar om anställda inom polisen och om åklagare 

skulle kunna vara utformat och organiserat, och är fri att föreslå den lösning 

som utredaren finner bäst.85 Denna utredning har fått en förläng utredningstid 

pga. av det stora arbete samt det faktum att den  dåvarande utredare avled. 

Denna utredning skall enligt tilläggsdirektiven nu presenteras senast 31 

                                                 
81 SOU 2003:41 s.200 
82 SOU 2003:41 s193 
83 SOU 2003:41 s196 
84 SOU 2003:41 s.195 
85 Ju dir.2004:180 
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december 2006.86 För närvarande (Nov.2006) så håller utredarna på att väga för 

och nackdelar med de olika föeslag som de lämnar och därigenom kan vi ej 

kommentera denna utredning ytterligare i detta arbete. 

 

2.3.9. Dagens internutredningsorganisationen  

Organisationen inom internutredningar idag ser lite annorlunda ut än 1975. 

Efter de olika utredningarna som gjorts så har man så kommit fram till de 

arbetsrutiner som gäller idag. Frågan är hur och om det blir någon förändring 

efter den utredning som pågår just nu.87 Polisens internutredningsenheter 

omorganiserades senast 1999 till den nuvarande formen. Där riktlinjerna till 

omorganisationen kom från JK:s rapport.88 De består av sex olika enheter 

placerade i Umeå, Västerås; Stockholm, Linköping, Göteborg och Malmö. 

Enheterna är organiserade under respektive länspolismästare. Var och en av 

dessa enheter ansvarar för sina områden som kan omfatta flera 

polismyndigheter. Internutredningar företas även mellan områdena för att det 

inte ska uppstå jävsituationer t.ex. om en internutredare är misstänkt för ett 

brott. Tidigare var ordningen så att på de flesta myndigheter så bestod dessa av 

en enda kommissarie som var knuten till länspolismästarens kansli. Detta 

medförde att utredningarna tog lång tid samt att utredningsarbetet försvårades o 

gjorde vissa sakar svårutredda.89 

Åklagarnas roll inom internutredningar mot polisen genomgick 2005 en 

förändrig där en enhet kallad Riksenheten för polismål bildades. Detta är en 

speciell åklagarkammare som ligger under Riksåklagaren och består av tre 

lokalkontor. De är placerade i Stockholm, Göteborg och Malmö som även är 

kansliort. Detta har resulterat i att utredningsförfarandet har blivit likstämmigt 

över hela landet, vilket det inte varit tidigare. Nivåerna på bedömningarna av de 

                                                 
86 Ju Dir. 2005:146 
87 Justitiedepartementets Dir.2004:180,  Dir.2005:146 
88 JKs Rapport – Rutiner vid utredningar av dödsfall i samband med myndighetsingripande  
89 Internkontroll – Axel Morath s.66 
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olika misstankarna har tidigare varierat i de olika regionerna. Tex. Vad som 

ansetts som ringa tjänstefel. 

Som exempel kan vi se hur Umeåenheten av polisens internutredning är 

uppdelad och antalet anmälningar som kom in under 2005. I Umeå bildades 

internutredningsgruppen under september 1999. I enheten tjänstgör 3 

kommissarier och en civilanställd assistent. Man har även en chefsåklagare från 

Riksenheten för polismål kopplad till gruppen som fattar alla beslut i fråga om 

internutredningarna. Gruppen handlägger samtliga ärenden i Västerbotten, 

Norrbotten, Västernorrland samt Jämtlands län. Man delar lokaler med 

åklagarmyndighetens utvecklingscentrum. Man är alltså lokalmässigt avskilda 

från polisens övriga verksamhet. 

 

 

 

 

Tabellerna på nästa sida visar antalet anmälda ärenden i respektive län samt hur 

bilden förändrats i antal anmälningar i Västerbotten. 
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                 Internutredningsärenden i de fyra nordligaste länen 

 Internutredningsärenden i polismyndigheten i Västerbottens län 

”Ca 65 procent av de ärenden som anmäls till internutredningsenheten avser 

tjänstefel, de övriga ärendena består av varierande brottstyper.  

Av de anmälningar som inkommit till Polismyndigheten i Västerbottens län 

under 2005 har inget resulterat i åtal. Under perioden 1994 till 2004 väcktes 

totalt nio åtal. Inom hela internutredningsenhetens ansvarsområde, d v s för de 

fyra myndigheterna tillsammans, väcktes det fem åtal under 2005. De två 

föregående åren har antalet åtal varit på ungefär motsvarande nivå.” 90 

                                                 
90 Polismyndigheten i Västerbottens län – Verksamhetsplan 2006 s. 22 
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3.  Diskussion 

Det som tydligt framgår när man går igenom de olika utredningar som gjorts 

under åren är det att frågan om allmänhetens förtroende på intet sätt är ny. Den 

har funnits under hela tiden från det att polisens förstatligades och går att känna 

igen även idag trots de olika förändringar som gjorts av verksamheten. Frågan 

är givetvis om det helt går att få bort detta?  Den första utredningen vi tittat på 

är SOU 1975:20. Denna utredning hade mycket att granska eftersom 

förfarandet vid anmälan och utredning mot polispersonal då i princip var helt 

oreglerat. Detta innebar att det varierade stort över landet. Kritiken som 

framfördes gällande opartiskheten kan tyckas välgrundad. Så utredningens 

förslag om omedelbart åklagarinträde samt att utredningspersonalen skulle 

befinna sig på största möjliga ”tjänstemässiga avstånd” och att de även inte 

skulle delta i det vanliga polisarbetet kan ses som viktiga förslag med syfte att 

höja förtroendet bland allmänheten. Dessa förslag kom dock inte till några 

omedelbara resultat som vi kan se av utredningarna. Det var först 1977 som 

Riksåklagaren införde föreskrifter om det omedelbara åklagar inträdet och att 

det i och med detta fick man styrning av internutredningarna av en från polisen 

fristående myndighet. Så redan då blir begreppet ”interutredning” lite 

missvisande.  De två första utredningarna låg även till grund för de förändringar 

som skedde 1981.  

Allmänhetens kritik mot utredningarna har som sagt var funnits tidigare och de 

olika förändringar som gjorts har uppenbarligen inte haft så stor betydelse 

eftersom kritiken fortfarande finns kvar, frågan är då varför? Som vi sett av de 

genomgångna utredningarna så finner de att själva utredningsförfarandet inte 

brister i någon allvarlig mening. Att kritiken då skall bero på kvalitén på utförda 

utredningar ter sig osannolik. Då har vi frågan beträffande den organisatoriska 

utformningen av utredningsförfarandet. Här har det skett förändringar under 

tiden. Som utredningsförfarandet var från början (70-talet) så fanns det 

möjligen fog för allmänhetens misstanke om att utredningarna kunde vara 

partiska. Vi kan dock inte finna belägg för detta i det material vi gått igenom. 
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Denna misstanke om partiskhet borde även ha försvunnit då åklagarna tog över 

ansvaret. Förslag på att en fristående utrednings organisation har funnits ett 

flertal gånger där syftet skulle vara att höja allmänhetens förtroende genom att 

det skulle kunna garanteras att kårandan inte sätter käppar i hjulen. Det som 

framkommit är dock att ingen av utredningarna har kommit fram till kvalitén 

skulle höjas på utredningarna men detta är iofs. inte det enda syftet med en 

fristående organisation. Däremot kan det diskuteras om allmänhetens förtroende 

skulle öka? Vi betvivlar att så skulle vara fallet eftersom det redan nu är en 

fristående myndighet som leder en utredning mot polisanställd personal och så 

har varit under en lång tid och detta är inte inneburit någon ökning av 

förtroendet. Att det skulle öka bara genom att en ny myndighet skulle startas 

när det egentliga innehållet bara är en kosmetisk förändring tycker vi verkar 

långsökt. Ett stort problem i detta sammanhang är det att de flesta medborgare 

inte vet hur en förundersökning går till, vilka krav som ställs och de lagar som 

då gäller för de aktuella ärendena. Detta kan då leda till en allmän uppfattning 

om att polisen skyddar sina egna när den enda informationen utomstående får är 

den via massmedia som oftast har en ganska skev bild av händelsen. 
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3.1. Slutsats 

Den slutsats vi kan konstatera är att problematiken med allmänhetens 

förtroende är ett komplext problem som inte kan lösas på något enkelt sätt. Alla 

gjorda utredningar visar att utredningarna håller bra kvalité. Vi anser att det 

stora problemet ligger i att förmedla resultaten av de olika utredningarna till den 

breda massan. Den massmediala bilden som ges är alltför ensidig för att kunna 

ge en totalbild av frågan. En stor del av denna problematik ligger i bristen på 

insyn som är vid dessa utredningar pga. sekretessen. De olika 

förändringsförslag som diskuterats gällande utredningsorganisation med t.ex. en 

fristående organisation anser inte vi skulle förbättra allmänhetens förtroende. 

Kritik mot internutredningar kommer alltid att finnas, detta tror vi beror på 

känslan av att det är den stora myndigheten mot den lilla samhällsmedborgaren 

oavsett vad denna myndighet har för namn. Vi anser dock att kritiken inte bara 

är av ondo utan ett sätt att hålla debatten levande för fortsatt granskning av 

internutredningarna vilket gör att dessa kommer att fortsätta hålla hög standard. 
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