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Sammanfattning 
 
Syftet med denna rapport är att redogöra för handläggningen av anmälningar om brott av 

polisman, från att en anmälan inkommer till dess att åtal sker. Denna rapport har också för avsikt 

att, beskriva brottet tjänstefel och särskilt skillnaden mellan ringa och normalgraden av tjänstefel 

samt redogöra för disciplinpåföljderna. Rapporten avgränsar sig till att beröra handläggningen av 

brott där polisman är anmäld för brott. Allmänhetens förtroende för utredningsförfarandet vid 

brottsanmälningar mot polis (internutredningar) har genom åren aktualiserats vid ett flertal 

tillfällen. Inledningsvis i rapporten kommer en sammanfattning av resultaten av de statliga 

utredningar som gjorts, från år 1975 till och med år 2007. Generellt sett har de utredningar som 

gjorts varit relativt eniga om att inga större förändringar av internutredningsförfarandet är 

nödvändiga. Däremot finns det vissa förbättringar att göra för att öka allmänhetens förtroende för 

internutredningsförfarandet. Resultatet av studien pekar på att det nuvarande 

internutredningsförfarande har få brister vad gäller objektivitet och rättssäkerhet. Dock kan vissa 

förbättringar göras, främst avseende öppenhet och information om hur dessa utredningar bedrivs. 

Dessutom redogörs för de författningar och föreskrifter som styr internutredningsförfarandet. För 

att belysa gränsdragningsproblematiken mellan ringa och normalgraden av tjänstefel har en 

sammanfattning av domar gjorts. Dessa berörs ytterligare i diskussionen kring brottet tjänstefel. 
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1.1 Inledning 

 

I Sverige anmäls årligen ca 1,2 miljoner brott (www.bra.se 2008-01-30). Av dessa är ca 4000 

anmälningar om brott av poliser, varav ungefär en fjärdedel leder till att en förundersökning 

inleds (SOU 2007:5). Allmänhetens förtroende och frågan om utredningsförfarandet vid 

anmälningar mot polis aktualiserades bland annat efter fallet Osmo Vallo (ett polisiärt ingripande 

som slutade i Vallos död). Kraftig kritik riktades mot de poliser som varit med vid ingripandet 

och mot polisens utredning av händelsen. Kritiken resulterade i att regeringen tillsatte en 

utredning om utredningen (SOU 2002:37). Denna resulterade i ett antal förslag på ändringar i 

förfarandet av brottsutredningar mot anställda inom polisen samt visar på ett antal fel och brister i 

fallet Osmo Vallo. Ytterliggare utredningar från regeringens håll har gjorts på området för att se 

över hur dessa ärenden skall handläggas (SOU 2003:41; 2007:45). Bland annat har frågan väckts 

om en egen myndighet skall utreda dessa anmälningar för att förbättra allmänhetens förtroende. 

 

Utredningar om anmälningar om brott av polis styrs av ett omfattande regelverk. Utöver 

rättegångsbalkens bestämmelser om förundersökning finns det särskilda regler i 

polisförordningen (1998:1558), åklagarförordningen (2004:1265) och Rikspolisstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om handläggningen av anmälningar mot anställda inom polisen 

(RPSFS 2000:19, intagna i FAP 403-2) (SOU 2007:45).  

 

Poliser kan precis som alla andra personer dömas för brott men det finns därutöver bestämmelser 

om tjänstefel (BrB 20:1), som endast gäller yrkeskategorier som tillexempel poliser. Av särskilt 

intresse i denna paragraf är det faktum att ringa tjänstefel inte är straffbart. Dock kan polisman 

istället dömas en disciplinåtgärd vid ringa tjänstefel eller på grund av andra förseelser än brott av 

polisens ansvarsnämnd (PAN) trots att gärningen inte är belagd med straff i rättslig mening. 

 

Under vår studietid har det ägnats lite tid åt att studera utredningsförfarandet vid anmälningar 

mot polis samt hur internutredningar därvid bedrivs och vad det innebär för allmänhetens 

förtroende. Likaså har brottet tjänstefel knappt berörts och en viss fördjupning i denna paragraf 

känns därför relevant. Då det ändå är ca 4000 anmälningar om brott mot polis varje år framstår 
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det som viktigt för oss som enskilda poliser att känna till de särskilda bestämmelser om 

förundersökning i dessa fall samt att ha en kunskap om vad som gäller för brottet tjänstefel. Detta 

inte enbart för vår egen skull utan också för att öka allmänhetens förtroende vid dessa utredningar 

genom att undvika liknande misstag som i fallet med Osmo Vallo. 

 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna rapport är att redogöra för handläggningen av anmälningar om brott av 

polisman, från att en anmälan inkommer till dess att åtal sker. Denna rapport har också för avsikt 

att, beskriva brottet tjänstefel och särskilt skillnaden mellan ringa och normalgraden av tjänstefel 

samt redogöra för disciplinpåföljderna. 

 

 

1.3 Frågeställningar  

 

1. Är det lämpligt att poliser utreder brott begångna av poliser? 

2. Vad är slutsatserna av de statliga offentliga utredningarna på området? 

3. Vad innebär rekvisiten i BrB 20:1?  

4. När blir det aktuellt med disciplinpåföljder (löneavdrag, varning) från PAN? 

 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Rapporten avgränsar sig till att beröra handläggningen av ärenden där polisman är anmäld för 

brott/tjänstefel. En avgränsning har gjorts i urvalet av domar gällande åtal om tjänstefel av polis 

mellan åren 2005-2007.  
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1.5 Tillvägagångssätt 

 

Insamling av data har skett genom lagtext, förarbeten och praxis samt juridisk litteratur.  
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2.1 Utredningsförfarande – bakgrund 

 

Internutredningsförfarandet har preciserats under senare år. Tidigare styrdes förfarandet via 

praxis men numera regleras det av författningar. Bestämmelserna kring handläggningen av 

brottsanmälningar och på annat sätt uppkomna brottsmisstankar mot anställda inom polisen finns 

enligt SOU 2007:45 i polisförordningen (1998:1558), åklagarförordningen (2004:1265) och 

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om handläggningen av anmälningar mot 

anställda inom polisen (RPSFS 2000:19, intagna i FAP 403-2)  

 

Det har alltid varit poliser som utrett anmälningar mot sina kollegor och därför har detta 

tillvägagångssätt under lång tid varit ifrågasatt. Det har under årens lopp gjorts ett flertal 

utredningar som lett till vissa förändringar. Här nedan kommer en kortare redogörelse för de 

större förändringar som gjorts. 

 

 

2.1.1 SOU 1975:20 Anmälan mot polisman 

 

År 1973 tillsatte regeringen en utredare vars uppgift var att klargöra huruvida tillvägagångssättet 

vid brottsanmälningar mot polismän skulle kunna förändras. Detta eftersom det inte fanns något 

särskilt regelverk gällande detta och handläggningen bedrevs på olika sätt i landet. Det framkom 

att objektiviteten kunde ifrågasättas då misstänkta polismän på vissa platser förhördes av sina 

egna kollegor. Utredningen skulle pröva om det kunde skapas enhetliga bestämmelser gällande 

åklagarens inträde vid förundersökning, samt om dessa skulle kunna bedrivas med insyn från 

utomstående personer. Frågan om ett fristående utredningsorgan skulle handha anmälningar om 

brott av polis sågs också över. Det konstaterades att detta inte var nödvändigt då det inte ansågs 

föreligga såpass stora brister i det dåvarande förfarandet.   

 

De förslag utredningen mynnade ut i var att åklagare omedelbart skulle kopplas in i ärenden där 

polismän var anmälda för brott och att samtliga ärenden skulle utredas hos särskilda enheter 

inom polisen. Polisstyrelsen skulle alltid ha insyn i utredningen och få tillfälle att yttra sig innan 
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en förundersökning lades ner eller avslutades. Dessutom fanns en önskan att medborgarvittnen 

skulle medverka vid förhör. Alla förslag genomfördes inte utan blev föremål för fortsatt 

utredning. Dock meddelade riksåklagaren i samråd med Rikspolisstyrelsen (RPS) föreskrifter 

som innebar att åklagare utan dröjsmål alltid ska besluta om förundersökning ska inledas eller 

inte. Det skapades också särskilda enheter hos respektive polismyndighet i Stockholm, Göteborg 

och Malmö som i princip uteslutande ägnade sig åt utredning av dessa brott.  

 

 

2.1.2 SOU 1979:71 Handläggningen av anmälningar mot polispersonal  

 

Denna utredning syftade till att utreda de frågor som utifrån tidigare utredningar kommit upp till 

diskussion, gällande särskilda regler vid handläggningen av brott av polis. Utgångspunkten var 

att det måste ställas höga krav på utredningen av dessa brott och utföras av välutbildad personal. 

Denna kompetens tycktes svår att hitta utanför Polis- och Åklagarmyndigheterna. Samtidigt 

ansågs att internutredningarna höll en hög standard och någon anledning till kritik emot den 

rådande ordningen ej fanns. I och med detta konstaterades att polismän även i fortsättningen 

borde vara utredningsmän i dessa utredningar. Möjligheterna att låta dessa utredare lämna 

polisen och istället arbeta i en fristående organisation undersöktes. Tre olika förslag fanns: 1) att 

utredningarna lades under länsstyrelserna (länsstyrelserna var under denna tid ansvarig för 

polismyndigheten i de egna länen), 2) åklagarväsendet eller 3) som en fristående utredningsenhet 

inom polisen. Förslaget med länsstyrelserna som utredande myndighet avskaffades på ett ganska 

tidigt skede av utredningen, då man bland annat såg problem med att länsstyrelsen ligger utanför 

det egentliga rättsväsendet. Att ärendena förlades vid åklagarväsendet skulle enklare kunna 

genomföras i och med att åklagarna har den kompetens och befogenhet att leda och besluta i 

förundersökningar, och det skulle inte medföra några större författningsändringar. Polisutbildad 

personal kunde vara förhörsledare och så vidare och utredningsenheter skulle förslagsvis läggas i 

Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Umeå. Förslaget med fristående utredningsenheter 

skulle bedrivas så att enheter fanns i Stockholm, Göteborg och Malmö och personalen skulle 

arbeta inom sitt eget och i närliggande distrikt. Ärenden i mer avlägsna distrikt skulle handläggas 

av enheterna endast om det var befogat i mån av ärendets vikt och kostnader. Anledningen till att 
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endast storstadslänen skulle ha dessa enheter var att det främst är där dessa ärenden finns, samt 

att personalen vid dessa enheter uteslutande skulle arbeta med dessa och inte bli tvungna att ha 

andra polisiära uppgifter. Utredningen lade slutligen fram alternativet med åklagarväsendet som 

utredande myndighet som det bäst lämpade. Detta främst för att det skulle stärka allmänhetens 

förtroende för polisväsendet. Förslaget genomfördes dock inte, dels av ekonomiska skäl, men 

även av att den rådande ordningen tycktes fullgod med hänsyn till objektivitet och rättssäkerhet.  

 

 

2.2 SOU 2003:41, Förstärkt granskning av polis och åklagare 

 
Här följer en sammanfattning av tidigare utredningar, sammanställda i ovan nämnda SOU. 
 
 

2.2.1 Ds Ju 1984:10, 1981 års polisberednings förslag i Anmälningar mot polismän 

 

Polisberedningen fick 1981 uppdraget att undersöka om det var möjligt att hitta ett 

tillvägagångssätt att undersöka brott där poliser är misstänkta, utan att objektiviteten skulle 

kunna ifrågasättas av allmänheten. Förfarandet gällande disciplinfrågor inom polisen skulle 

också ses över. Samma bedömning som i tidigare utredningar gjordes, att det nuvarande 

förfarandet fungerar på ett bra sätt och att några förändringar i organisationen således inte var 

motiverade. Förebyggande åtgärder hos polismännen såsom utbildningar i yrkesetik skulle vara 

mer effektivt för att förhindra exempelvis undanhållande av uppgifter för att skydda den egna 

kollegan. Däremot sågs ett behov av förändring gällande anmälningar mot poliser som använt 

sig av obefogat våld, och förslaget att dessa ärenden direkt skulle lämnas över till åklagare och 

även polisstyrelsen lades fram. Polisstyrelsens ledamöter skulle således ha insyn i utredningen 

och även möjlighet att yttra sig, vilket skulle leda till en större tilltro från allmänheten. Det fanns 

heller inte grund för att de förslag som framkom vid 1979 års utredning angående 

utredningsenheter under länsstyrelserna eller åklagarmyndigheterna, skulle införas.  

 

Efter de tre utredningar (SOU 1975:20, SOU 1979:71 och Ds Ju 1984:10) ansågs det från 

Justitiedepartementets håll att frågan om handläggande av brottsanmälningar mot polismän var 
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noggrant utredd. Detta framförde departementschefen vid 1986 års budgetproposition 

(1985/1986:100 bilaga 4, s. 53 f.). (SOU 2003:41 s. 112) Samtliga utredningar hade kommit 

fram till att förundersökningarna mot poliser bedrivs på ett noggrant och professionellt sätt och 

att objektiviteten inte kunde ifrågasättas. Han påpekade dock att det förekom att poliser 

utelämnade information som kan vara av betydelse för brottsutredningen för att skydda sina 

kollegor. Detta ledde i sin tur till att förundersökningar måste läggas ner och fällande domar inte 

kunde utdömas. Detta tyckte departementschefen, precis som polisberedningen gjorde 1981, 

kunde stävjas genom förebyggande åtgärder som utbildning. Det beslutades här även att 

bestämmelser gällande anmälningar om våld av polismän skulle regleras i författning, nämligen 

att anmälningar omedelbart skulle lämnas över till åklagare och att åklagare alltid skulle vara 

förundersökningsledare. Departementschefen menade här att dessa brott inte ska utredas på 

något annat sätt än andra förutom att åklagaren själv med fördel kunde vara förhörsledare och 

verkställa bevisupptagning etcetera. Ett utredningsförfarande vid en organisation fristående från 

rättsväsendet skulle minska effektiviteten och även rättssäkerheten. Polisstyrelsen gavs här också 

möjlighet till insyn under utredningarna. (SOU 2003:14 s. 111) 

 

 

2.2.2 Rapporten Åklagare Polis Internkontroll 

 

Tio år efter att förfarandet vid utredning av anmälningar mot polis reglerats i författning tillsattes 

1997 en ny utredning. Uppdraget tilldelades Axel Morath, f.d biträdande riksåklagare på uppdrag 

av Rikspolisstyrelsen och Riksåklagaren och rapporten "Åklagare Polis Internkontroll" skrevs. 

Syftet var återigen att se över den rådande ordningen och lämna förslag på eventuella 

förändringar. Inte heller denna gång fann utredaren anledning att kritisera sättet utredningarna 

genomförts på. Ej heller ansågs en omorganisation nödvändig. Det antecknades dock att om en 

annan bedömning skulle göras, skulle frågan om brottsutredningarnas objektivitet troligtvis bäst 

lösas genom någon form av fristående utredningsorgan. Alternativet med att centralisera 

internutredningsenheterna till en enhet vid polismyndigheten i Stockholm, då brister sågs i att 

vissa myndigheter hade en ensam internutredare, övervägdes. Nackdelarna var dock 

övervägande i och med att en centraliserad enhet troligtvis skulle sänka nivån på utredningarna 
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och dessutom med största sannolikhet inte leda till ett ökat förtroende från allmänheten. Dock 

föreslog man i rapporten att enheten i Stockholm skulle verka stödjande för övriga myndigheter 

och att man skulle samarbeta mer mellan myndigheterna i internutredningsfrågor. Däremot 

ansågs att de utredande åklagarenheterna som nu fanns i varje län kunde koncentreras till en eller 

ett fåtal enheter i landet. (SOU 2003:14 s. 113) 

 

 

2.2.3 "Rutiner vid utredningar av dödsfall i samband med myndighetsingripanden".  

 

År 1998 skrev justitiekansler (JK) Hans Regner rapporten "Rutiner vid utredningar av dödsfall i 

samband med myndighetsingripanden". Även han ansåg att handläggningen skulle ligga inom 

polis- och åklagarorganisationen för att bibehålla effektivitet och rättssäkerhet. JK tyckte dock 

att polisens utredningsenheters resurser gällande personal skulle ökas, då vissa enheter endast 

hade en verksam utredare. Han tyckte fortsättningsvis att de poliser som utreder andra poliser 

inte skulle ha andra arbetsuppgifter inom den vanliga polisiära verksamheten. JK lade även fram 

ett förslag om att internutredningsenheterna skulle samordnas regionalt. Huvudmålet med denna 

rapport var dock att undersöka om handläggningen av utredningar rörande händelser som 

inneburit att "någon drabbats av allvarlig skada eller avlidit i samband med polisingripanden 

eller vid vistelse i arrest" borde regleras särskilt. JK hävdade här att det bör vara av vikt att 

åklagare och polisens internutredare kopplas in så fort som möjligt i dessa fall (PF 5:1 § 2p.). 

Han ansåg även att vissa obligatoriska utredningsåtgärder skulle företas, exempelvis avspärrning 

av platsen, platsundersökning, teknisk undersökning och bevissäkring, detta redan innan 

förundersökning inletts. Dessa förslag har dock inte lett till någon reglering i författning. Något 

som efter JK:s rapport dock lett till författningsreglering, är den bestämmelse att var och en av 

de polismän som varit delaktiga i en händelse som lett till att polis anmälts eller misstänks för 

brott, ska avrapportera detta var för sig (FAP 403-2). (SOU 2003:14 s. 115) 

 

 

2.2.4 SOU 2002:37, Osmo Vallo-utredningen 
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Kraftig kritik riktades mot de poliser som varit med vid ingripandet och mot utredningen av 

Osmo Vallo. Kritiken resulterade i att regeringen tillsatte en utredning om utredningen (SOU 

2002:37). Denna resulterade i ett antal förslag på ändringar i förfarandet av brottsutredningar mot 

anställda inom polisen. 

 

Rapporten föreslog att polisen skulle införa ett beredskapssystem. En internutredare ska alltid 

finnas tillgänglig vid händelser där någon skadas allvarligt eller avlider i samband med ett 

polisingripande, för att omedelbart kunna ta sig an utredningen. Rikspolisstyrelsen (RPS) 

invände att dessa fall förekommer såpass sällan att en ständig beredskap är alltför kostsamt i 

förhållande till behovet. Däremot ställde sig både JO och JK samt riksåklagaren positiva till detta 

förslag.   

Ett ytterligare förslag var att åklagare alltid skulle kopplas in i de fall där någon avlidit eller 

skadats allvarligt i samband med ett polisingripande. (SOU 2003:41 s. 115) 

 

 

2.3 Sammanfattning av SOU 2003:41, Förstärkt granskning av polis och 

åklagare 

 

2001 tillsatte regeringen en kommitté för att granska förfarandet vid brottsanmälningar mot 

poliser och åklagare. Utredningen presenterades 2003 och rapporten konstaterade att det inte 

fanns några större brister i utredningsverksamheten utan den höll en hög kvalité och därav fanns 

inte någon anledning till nya förslag gällande detta. Däremot ansågs det vara av vikt att försöka 

stärka allmänhetens förtroende för dessa utredningar och detta inriktade man sig på. Fyra olika 

alternativ fanns men utredarna ansåg att det rådande förfarandet borde behållas, med undantag för 

vissa förbättringar gällande allmänhetens insyn och spridning av information om verksamheten 

till allmänheten. Exakt hur detta skulle implementeras framgår inte av utredningen. 
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2.4 SOU 2007:5 Summa summarum  

 
Syftet med Summa Summarum var att lämna förslag på hur en från polisen och åklagarväsendet 

fristående myndighet för handläggning av brottsutredningar mot anställda inom polisen och mot 

åklagare skulle kunna se ut och redovisa vad som talar för respektive emot en sådan myndighet. 

Dessutom skulle utredningen lämna förslag till ett särskilt obligatoriskt utredningsförfarande för 

fall där någon skadats allvarligt eller avlidit i samband med ett polisingripande utan att det finns 

misstanke om brott. 

Utredningen kom fram till ett förslag om att upprätta den så kallade särskilda 

utredningsmyndigheten (SUM). En central förvaltningsmyndighet som skulle vara direkt 

underställd regeringen. Därmed skulle den uppfylla kravet på att vara fristående från polis och 

åklagarväsendet. På SUM skulle alla ärenden om misstankar om felaktigt handlande vid 

myndighetsutövning av personer anställda inom polisen, arrestantvakter eller passkontrollanter 

som förordnats enligt 23 a § polislagen (1984:387) och anställda inom åklagarväsendet 

handläggas. Dessutom ska utredningar om brott som skett utanför arbetet också handläggas här. I 

vissa fall skulle även utredningar mot andra personer handläggas av SUM om det fanns särskilda 

skäl. 

Utredningen presenterade också vissa för- och nackdelar med en fristående myndighet. Bland 

annat kunde vissa samordningsvinster göras vid en central myndighet men också att det skapades 

förutsättningar för en enhetlig styrning, idag är det utspritt på flera myndigheter i landet. De 

nackdelar som utredningen pekade på var bland annat att SUM kunde komma att behöva bistånd i 

utredningar av polismyndigheterna vad avser exempelvis spaning och brottsplatsundersökningar. 

Detta kan uppfattas av allmänheten som att SUM i praktiken inte är fristående. Utredningen pekar 

även på att SUM kommer att behöva insamla kompetens från polis och åklagarväsendet för att 

säkerställa att utredningarna sköts på ett rättssäkert sätt. Detta kan också leda till att urgröpa 

allmänhetens förtroende för myndigheten. Det skäl som enligt utredningen vägde tyngst till att 

inrätta SUM är att skapa en för allmänheten upplevd känsla av att det är en från polis och 

åklagare fristående myndighet. I övrigt kan inte utredningen peka på några direkta fördelar utan 

menar att nackdelarna med SUM är större än fördelarna. Utredningen avslutades med att lämna 
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förslag på hur en författningsändring skulle kunna se ut vid ett eventuellt införande av SUM. 

 

 

3.1 Nuvarande utredningsförfarande 

 

Det finns idag ingen särreglering för själva brottsutredningsförfarandet vid en anmälan mot en 

polis. Rättegångsbalkens bestämmelser gäller även här, till exempel när en förundersökning skall 

inledas eller åtal väckas. Det som skiljer en utredning mot en polis kontra utredningar mot annan 

är istället hur utredningen skall handläggas och vem som är ansvarig och vilka personer som får 

utföra utredningsuppgifter, så som förhör och annan bevisupptagning. (SOU 2003:41 s. 118-119) 

Vid ärenden avseende misstanke om brott av polis är det i princip alltid en åklagare som är 

förundersökningsledare, denna bestämmer också när en förundersökning skall inledas eller 

avslutas. De särskilda bestämmelserna vad gäller brottsutredningar mot anställda inom polisen 

finns i 5 kap Polisförordningen (PF) samt i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

handläggning av anmälningar mot anställd a inom polisen (FAP 403-2). 

 

Det finns tre olika fall då en anmälan mot polis omedelbart skall överlämnas till åklagare för 

prövning om förundersökning skall inledas eller inte enligt 5 kap 1 § PF. Om det i en anmälan 

påstås att en polis i tjänsten gjort sig skyldig till brott i samband med arbetet eller att polismannen 

på annat sätt har agerat felaktigt i samband med myndighetsutövning. Om en person skadats 

allvarligt eller avlidit tillföljd av något en anställd inom polisen har gjort i tjänsten eller under 

vistelse i en polisarrest samt om det i något annat fall kan bli fråga om att inleda förundersökning 

mot en anställd inom polisen för brott som har samband med arbetet. Även vid tveksamheter om 

gärningen har samband med arbetet, felaktig myndighetsutövning föreligger eller om skadan är 

allvarlig skall ärendet omedelbart överlämnas till åklagar e (3 kap 1 § FAP 403-2). Av intresse 

för poliser kan vara att bestämmelserna i FAP 403-2, 2-3 kap är tillämpliga på bland annat 

ordningsvakter som är förordnade enligt 5 § lagen (1980: 578) om ordningsvakter. Det finns dock 

vissa undantag från att ärendet måste överlämnas till åklagare. Om polisman misstänks för brott 

mot någon trafikförfattning (förutom grov vårdslöshet i trafik, olovlig körning, rattfylleri, grovt 

rattfylleri eller smitning) under förutsättning att ingen kommit till allvarlig skada och att 
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polismyndighet beslutat om att inleda förundersökning (PF 5:1 2 st 1-2 p.) Definitionen på 

allvarlig skada är ”om den krävt eller bort medföra medicinsk behandling eller vård av 

sjukvårdspersonal” (6 § FAP 403-2). Enligt PF 5 kap 6 § skall även en anmälan mot polis som 

inte har samband med arbetet överlämnas till åklagare för prövning, om inte polismyndighet 

beslutat att inleda förundersökning. Endast åklagare får ta beslut om att lägga ned en sådan 

förundersökning. När en polisanmälan mot en polis kommit in skall den myndighet dit anmälan 

gjorts vidta de åtgärder som brådskar och som inte utan olägenhet kan skjutas upp, dessutom 

skall ett sådant ärende bedrivas med särskild skyndsamhet (PF 5 kap 2 §). Åklagaren beslutar om 

inledande av förundersökning utifrån samma bestämmelser som i rättegångsbalken vid övriga 

brott. Inleds förundersökning är också åklagare förundersökningsledare. Endast överåklagare, 

vice överåklagare, chefsåklagare och vice chefsåklagare får handlägga ärenden där anställd inom 

polisen är misstänkt för brott i samband med arbete (exklusive vissa trafikbrott som nämnts 

ovan). Jouråklagare och andra åklagare får endast vidta de åtgärder som inte utan olägenhet kan 

skjutas upp enligt 11 § åklagarförordningen (2004:1265).  

 

Vid upptagningen av en anmälan mot en polis finns det vissa särskilda bestämmelser. En sådan 

anmälan skall snarast möjligt tas upp av en polis i befälsställning (lägst inspektör) eller om sådan 

inte finns tillgänglig av annan erfaren polis. Om så inte skett skall skälet till att annan än polis i 

befälsställning inte mottog anmälan antecknas i ärendet. En prövning av om brott föreligger eller 

inte får endast göras av undersökningsledaren. (2 kap 2 § FAP 403-2) Om tvångsmedel skall 

användas i utredningen skall åklagare omedelbart kontaktas (2 kap 5 § 2 st FAP 403-2). Är 

antingen målsägande eller misstänkt påverkad av berusningsmedel skall detta också anges i 

anmälan. Detsamma gäller om anmälaren är påverkad vid anmälningstillfället, dessutom bör om 

möjligt ett förhörsvittne vara närvarande vid anmälningsupptagningen (2 kap 6 § FAP 403-2).  

 

Inom polisen finns särskilda internutredningsenheter (se rubrik internutredningsenheterna) som 

handlägger den här typen av ärenden. Polisen har vissa särskilda bestämmelser i PF rörande 

utredningar om brott av polis att ta hänsyn till. Enligt PF 5 kap 3 § skall förhör av anställd på 

polismyndighet hållas av undersökningsledare eller polis som är verksam på en 

internutredningsenhet. Initialt kan dock förhör hållas av annan polis om det inte utan olägenhet 

kan skjutas upp och polismannen inte är anställd på samma myndighet som den misstänkte. Som 
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huvudregel ska i sådana fall den förhörande polisen ha högre befattning än den som förhörs. 

Dessutom ska den myndighet som tagit emot anmälan utföra även andra åtgärder som är 

brådskande och som inte utan olägenhet kan skjutas upp. I RB 23 kap 3 § 3 st och 

förundersökningskungörelsens (FUK) 3a § finns motsvarande bestämmelser som i PF 5 kap 3 §. 

En utredning av detta slag skall också bedrivas med särskild skyndsamhet (PF 5 kap 2 §). 

 

Enligt PF 5 kap 4 § ska länspolismästaren se till att polisstyrelsen hålls underrättad om hur 

ärenden med brottsmisstanke mot en anställd inom polisen eller när en person blivit skadad vid 

ett polisingripande eller i en polisarrest, om inte polisstyrelsen bestämt annat. Dessutom har 

polisstyrelsen rätt till insyn genom att en ledamot på styrelsens begäran (till 

förundersökningsledare) har rätt att närvara vid förhör enligt förundersökningskungörelsens 7a §. 

 

 

3.2 Internutredningsenheterna 

 

Enligt PF 5 kap 2 a § skall det finnas särskilda enheter för utredning av ärenden om huruvida 

anställda inom polisen har gjort sig skyldiga till brott i samband med arbetet eller på något annat 

sätt handlat felaktigt i sin myndighetsutövning. Idag finns det sex olika internutredningsenheter 

som är ansvariga för handläggningen av ärenden rörande klagomål mot anställda inom polisen. 

Enheterna finns vid polismyndigheterna i Umeå, Stockholm, Västerås, Linköping, Göteborg och 

Malmö. Nedan följer en redogörelse för hur personalorganisationen ser ut samt vilka geografiska 

områden respektive enhet ansvarar för.  

 

• Malmö (Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län). Vid enheten arbetar fem utredande 

kommissarier och två assistenter.  

 

• Göteborg (Hallands och Västra Götalands län). Vid enheten arbetar en polisintendent, fyra 

kommissarier och två assistenter.  

 

• Linköping (Östergötlands, Södermanlands och Jönköpings län samt internutredningar som 
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avser Statens kriminaltekniska laboratorium). Vid enheten arbetar fyra kommissarier och en och 

en halv assistent.  

 

• Stockholm (Stockholms och Gotlands län samt internutredningar som avser anställda vid 

Rikspolisstyrelsen frånsett Statens kriminaltekniska laboratorium. Därutöver kan det tillkomma 

vissa ärenden som inte hör till dessa myndigheter). Vid enheten arbetar en polisöverintendent, två 

jurister, nio kommissarier/utredare och fem assistenter. Polisöverintendenten är chef för enheten.  

 

• Västerås (Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län). Vid 

enheten arbetar fem kommissarier och två assistenter, varav en på halvtid.  

 

• Umeå (Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län). Vid enheten arbetar tre 

kommissarier och en assistent på halvtid.  

 

(SOU 2007:5 s. 94) 

 

 

3.3 Åklagarmyndighetens organisation 

 

Åklagarmyndigheten är indelad i 41 åklagarkammare varav tre är nationella kammare. 

Riksenheten för polismål är en av dessa nationella kammare och är den kammare som ansvarar 

för handläggningen av anmälningar mot polisanställda. Riksåklagaren är chef för 

Åklagarmyndigheten och chef för riksenheten för polismål är en överåklagare som finns på 

kansliorten i Malmö. Överprövning av beslut fattade av en åklagare vid Riksenheten för polismål 

görs av något av Åklagarmyndighetens fyra utvecklingscentra. Vid Riksenheten för polismål 

arbetar elva åklagare och dessa är fördelade på tre tjänsteställen, Stockholm, Göteborg och 

Malmö. Utöver dessa tjänsteställen har Stockholm organisatoriskt en åklagare i Umeå och 

Malmö en i Eksjö. (SOU 2007:5 s. 95) 
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4.1 BrB 20:1  Tjänstefel 

 

Poliser tillhör en av de yrkeskategorier som åtnjuter ett utökat skydd enligt BrB 17 kap men som 

också kan tilldömas ansvar för tjänstefel enligt BrB 20:1. Detta på grund av att de i sitt arbete 

utövar myndighet. Ansvarsbestämmelserna i BrB 20:1 har tillkommit för att skydda medborgarna 

mot fel vid utövandet av offentlig makt. (Dahlström, Nilsson och Westerlund, 2001) 

 

BrB 20:1.  

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller 

underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller 

fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller 

uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att 

anse som ring, skall inte dömas till ansvar. 

 

Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall 

dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av 

om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin 

ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång 

eller otillbörlig förmån som är betydande. 

 

Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad 

ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap. 

 

Vad som sägs i första och andra styckena skall heller inte tillämpas, om gärningen är belagd 

med straff enlig någon annan bestämmelse. 

 

 

För att någon ska kunna dömas för detta brott krävs det att gärningen skett vid 

myndighetsutövning. Myndighetsutövning definieras som ”… beslut eller faktiska åtgärder som 

ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter och som kommer till stånd och får 

rättsverkningar för eller emot den enskilde i kraft av offentligrättsliga regler” (Prop. 1988/89: 113 
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s.12). Holmqvist, Leijonhuvud, Träskman och Wennberg beskriver vidare att begreppet 

myndighetsutövning kan bestå i meddelande av formella beslut som för den enskilde innebär 

förmåner, rättigheter eller skyldigheter i olika hänseenden, samt faktiska åtgärder för att 

verkställa sådana beslut. Ett formligt beslut behöver inte ligga till grund för myndighetsutövning. 

Ett exempel på en faktisk åtgärd utan föregående beslut kan vara en polisman som dirigerar trafik 

eller som griper någon i brådskande fall. I lagen står det vid myndighetsutövning. Detta innebär 

att även handlingar som är ett led i myndighetsutövning är straffbara. Med detta menas att även 

andra åtgärder under ett ärendes handläggning kan vara straffbara under förutsättning att ärendet 

har samband med myndighetsutövning. Exempel på sådana åtgärder kan vara om en polisman 

slarvar bort bevismaterial eller lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter (Prop. 1988/89:113 

s.13). 

 

Inte bara direkta handlingar utan även underlåtenhet att handla är straffbara enligt 

bestämmelserna i BrB 20:1. Detta kan exempelvis bli aktuellt om en polisman underlåter att gripa 

en person som är efterlyst eller på annat felaktigt sätt underlåter att utöva myndighet. Dessutom 

ska handlingen eller underlåtenheten att handla innebära att gärningsmannen åsidosätter vad som 

gäller för uppgiften. Det bör alltså finnas lag eller annan författning som säger vad 

gärningspersonen hade för skyldigheter för uppgiften. Dock är detta inget krav och enligt 

Dahlström et al. kan vid grova övertramp ansvar utkrävas även om ingen bestämmelse enligt lag 

eller författning överträtts. Detta får dock inte stå i strid med legalitetsprincipen, vilket i realiteten 

gör det straffbara området väldigt begränsat.  

 

Gärningar begångna med uppsåt eller av oaktsamhet är straffbara. Oaktsamma gärningar behöver 

inte längre vara grova för att ansvar ska utdömas. Dock är ringa tjänstefel straffritt. Stort ansvar 

läggs på domstolen att ta hänsyn till de närmare omständigheterna i det enskilda fallet. Generellt 

sett kan det dock sägas att hänsyn till den skada eller risk för att skada skulle uppstå är en viktig 

bedömningsgrund om det är att anse som ringa brott eller inte. Oaktsamhetsrekvisitet är endast 

aktuellt vid gärningar av normalgraden. Vid normalgradsbrottet krävs heller inte att det vid 

gärningen har uppstått någon effekt.  För att en gärning skall bedömas som grov enligt andra 

stycket krävs det att den företagits med uppsåt och det skall särskilt beaktas om gärningsmannen 

allvarligt missbrukat sin ställning eller om gärningen medfört allvarligt förfång eller betydande 
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otillbörlig förmån. Med förfång menas både ekonomisk skada och annan olägenhet. Till skillnad 

mot normalgraden av tjänstefel så tas vid bedömningen om brottet är grovt hänsyn till vilken 

effekt gärningen har lett till enligt Holmqvist et al.  

 

Enligt sista stycket i paragrafen är tjänstefel och grovt tjänstefel subsidiära till alla andra brott. 

Detta innebär att om gärningen täcks av rekvisiten för något annat brott så kan inte BrB 20:1 

tillämpas. Denna subsidiaritet gäller även i förhållande till specialstraffrätten så länge den 

speciella straffbestämmelsen inte innehåller en regel om subsidiaritet gentemot BrB enligt 

Holmqvist et al.  

 

Vid bestämmandet av påföljden får domstolen ta hänsyn till om den tilltalade avskedats, kan 

komma att avskedas eller om disciplinära åtgärder kan komma ifråga enligt bestämmelserna i 

BrB 29:5 och 30:4. 

 

För att förtydliga vilka typer av gärningar som kan bedömas som ringa tjänstefel respektive 

tjänstefel kommer vi nedan nämna några exempel på domar (referat): 

 

Tjänstefel, normalgraden 

 

(2007-12-28 Hovrätten för övre Norrland) 

En polisman fick larm av länskommunikationscentralen om ett misstänkt rattfylleribrott. 

Polismannen var vid denna tidpunkt inte sysselsatt med annat polisiärt arbete utan dröjde sig kvar 

på polisstationen samt uträttade personliga ärenden innan han påbörjade efterspaningen, detta i 

sin privata bil. Tingsrätten dömer polismannen till tjänstefel av normalgraden eftersom det vid 

brott av detta slag finns en påtaglig risk för att allvarliga skador kan inträffa. Det är sålunda 

väsentligt att vid denna typ av brottsmisstanke agera mycket snabbt för att kunna förhindra såväl 

brott som svåra olyckor. Hovrätten ändrade inte tingsrättens dom.  

 

(2007-09-12 Stockholms tingsrätt) 

En polisaspirant stoppade vid trafikkontroll målsägandes bil. Denna saknade främre 

registreringsskylt. Under aspirantens samtal med målsäganden och tillika föraren av bilen slet han 
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plötsligt ut målsäganden ur bilen, kopplade ett grepp på henne, tryckte upp henne mot fordonet 

och släppte henne sedan. Tingsrätten finner det inte utrett att polisaspiranten handlat med det 

uppsåt som krävs för att misshandel eller ofredande ska föreligga. Rätten ansåg dock att han 

handlat oproportionerligt enligt PL 8 och 10 §§ (ingripande ska ske på ett sätt som är försvarligt 

med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter och våld får endast användas, i den 

mån det är försvarligt, för att en tjänsteåtgärd skall kunna genomföras om en polisman möts av 

våld eller hot om våld.) Tingsrätten anser vidare att ingripandet innefattat myndighetsutövning 

där aspiranten genom oaktsamhet åsidosatt vad som gällde för hans uppgift som polisman. 

Gärningen har innefattat våldsanvändning utan laga befogenhet och lett till skada för 

målsäganden. Således utdömes ansvar för tjänstefel av normalgraden.  

 

(2006-01-16 Örebro tingsrätt) 

Ett stationsbefäl anmälde inte ett gripande till åklagare, hävde sedan gripandet och omvandlade 

det till ett omhändertagande enligt lag om omhändertagande av berusade personer. Omvandlandet 

skedde eftersom den gripne på grund av narkotikapåverkan inte var hörbar och stationsbefälet 

ville ha kvar honom över natten för att höras följande morgon. Eftersom polismannen som 

stationsbefäl är skyldig att underrätta åklagare vid gripande och inte heller har någon laga rätt att 

omvandla ett gripande till omhändertagande anser tingsrätten att han vid myndighetsutövande, i 

vart fall av oaktsamhet, åsidosatt vad som gällt för uppgiften och dömes därför för tjänstefel av 

normalgraden.  

 

Åtal ogillat (ringa tjänstefel) 

 

(2005-12-14 Eskilstuna tingsrätt) 

En polisinspektör kallades till en bensinstation med anledning av att en stökig och påverkad 

person uppehållit sig i lokalen. Efter att ha skyddsvisiterat personen avvisade polismannen denne 

från platsen. Vid skyddsvisitationen påträffades en morakniv som polismannen kastade i en 

papperskorg på bensinstationen. Polismannen har således åsidosatt vad som gällt för uppgiften 

genom att han inte upprättat anmälan om brott mot knivlagen och heller inte tagit kniven i beslag 

och upprättat beslagsprotokoll, troligtvis av oaktsamhet. Förutsättningar för omedelbart 

förverkande förelåg inte heller. Tingsrätten ansåg att polismannen gjort sig skyldig till tjänstefel 
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men att gärningen är av ringa art. Dels då han i den aktuella situationen blivit kallad till platsen 

under en stressad tidpunkt på grund av annan arbetsbelastning, men också då försummelsen inte 

lett till skada eller olägenhet, och det har inte heller förelegat någon risk för att skada skulle 

kunna uppkomma.  

 

(2005-09-08 Stenungsunds tingsrätt) 

Även i detta fall har en polisman beslagtagit en fällkniv av målsäganden utan att upprätta 

beslagsprotokoll. Detta skedde i och med ett ingripande mot målsägandens mor som gripits för 

snatteri på systembolaget. Då polisen kom till platsen visade det sig att målsäganden bar på en 

luftpistol. Polismannen blev osäker på huruvida pistolen krävde tillstånd. Målsäganden tyckte det 

blev pinsamt att stå bland folk och bad att de skulle gå någon annanstans. Polisstationen låg i 

detta fall alldeles intill, så något motvilligt följde målsäganden med för att vidare utreda frågan 

om vapentillståndet. Det var enligt polismannen inte fråga om vare sig gripande eller förhör. 

Enligt polismannen visade målsäganden frivilligt upp den fällkniv han hade i fickan. Då föreslog 

polismannen att han skulle lämna kniven på stationen eftersom den föll under knivlagen. Detta 

gjorde målsäganden frivilligt. I och med att inte upprätta något beslagsprotokoll över fällkniven 

anser tingsrätten att polismannen åsidosatt vad som gäller för hans tjänsteutövning men de fann i 

sin tur saken så ringa att ansvar för tjänstefel inte ska ifrågakomma.  

 

 

4.2 Disciplinpåföljder 

 

I lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA) finns bestämmelserna om disciplinpåföljder för 

offentligt anställda. Enligt 14 § LOA kan en arbetstagare, som uppsåtligen eller av oaktsamhet 

åsidosätter sina skyldigheter i anställningen, göra sig skyldig för tjänsteförseelse. Är 

arbetstagaren skyldig till denna gärning får en disciplinpåföljd meddelas, dock ej om gärningen är 

att anse som ringa.  

 

Det finns två typer av disciplinpåföljder, varning och löneavdrag, där varning är mildare än 

löneavdrag. En arbetstagare kan inte meddelas flera disciplinpåföljder samtidigt. Löneavdraget 
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får högst uppgå till 25 procent av daglönen och i högst trettio dagar. (LOA 15 §) Disciplinpåföljd 

får inte meddelas om personen blir dömd för brott. Även om personen frikänns från brott kan han 

meddelas disciplinpåföljd under vissa förutsättningar. Enligt LOA 18 § 2st får disciplinärt 

förfarande inledas endast om gärningen inte ansågs vara brott av någon annan anledning än 

bristande bevisning. Det innebär att den tilltalade begått gärningen men att den inte ansågs 

brottslig, detta utesluter dock inte att gärningen är att anse som en tjänsteförseelse. 

Personalansvarsnämnden, PAN är den nämnd som bestämmer disciplinpåföljd i de aktuella 

fallen. 
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5.1 Diskussion 
 

5.2 Internutredningsförfarandet 

 

Förfarandet vid anmälningar om brott mot polisen är ett ämne som aktualiseras och ifrågasätts 

med jämna mellanrum. Ett stort antal utredningar på området har utförts och de flesta med 

samma huvudsyfte, nämligen hur allmänhetens förtroende för interutredningarna kan förbättras. 

Slutsatserna i utredningarna är ofta desamma, att det finns få brister vad gäller objektivitet och 

kvalitet i internutredningarna, men trots detta är allmänhetens förtroende för detta lågt. Vad som 

däremot har förändrats över tid är att åklagaren numer i princip alltid blir förundersökningsledare 

direkt och tar beslut om fortsatt utredning eller ej. Åklagaren står fri att komma med direktiv till 

de poliser som bistår åklagaren vid utredningen. Detta får till följd att en annan myndighet och 

yrkesgrupp till stor del leder den fortsatta utredningen. Vi tycker detta förfarande är positivt och 

ökar trovärdigheten hos utredningen då det inte bara formellt sett är polisen som utreder poliser. 

Därför anser vi att en ny och helt fristående myndighet från polisen som utreder brott av 

begångna av poliser inte är nödvändig och leder till få förbättringar. Den nya myndighetens 

personal kommer till stor del behöva samma befogenheter som polisen för att kunna bedriva 

effektiva utredningar. Vad händer då med tillexempel polisens våldsmonopol och kommer då inte 

allmänheten att uppfatta denna nya yrkesgrupp som poliser i vilket fall? Så som SOU 2007:5 

påpekade tror vi att det för att en sådan fristående myndighet skall fungera kommer den 

åtminstone initialt behöva biträde från både polis- och åklagarmyndigheterna. Detta för att den 

ska uppnå tillräcklig kompetens och erfarenhet för att på ett rättssäkert och kvalitativt godtagbart 

sätt bedriva utredningarna. Konsekvenserna av detta borde rimligtvis få till följd att allmänhetens 

förtroende för denna myndighet knappast förbättras jämfört med nuvarande förhållanden.  

 

Vi känner själva att vi under arbetets gång fått en ökad förståelse för och övertygelse om att det 

nuvarande internutredningsförfarandet bedrivs på ett objektivt och rättssäkert vis. Vi tror därför 

att en förbättrad information om handläggningen av dessa ärenden ger förutsättningar för ett ökat 

förtroende från allmänheten. En tydligare information om de regler och rutiner som gäller via 

exempelvis polisens hemsida och presstalesmän vid aktuella fall skulle kunna öka möjligheterna 
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för en större förståelse och därigenom ökat förtroende. Det är därför i dessa fall av särskild vikt 

för polisen att vara öppna och tillmötesgående i så stor utsträckning som möjligt mot exempelvis 

media. Detta ligger i både polisens intresse, särskilt nu i tider då polisens förtroende ifrågasätts 

allt oftare, men också i allmänhetens för en ökad känsla av rättsäkerhet vid polisiära ingripanden.  

 

 

5.3 Tjänstefel 

 

Brottet tjänstefel är inte helt okomplicerat. I de domar som vi nämnt tidigare i arbetet verkar 

domstolen ha tagit stor hänsyn till den skada som målsäganden har lidit, särskilt vid 

bedömningen mellan ringa och normalgraden av brottet. Jämför vi domarna mellan polismannen 

som underlät att direkt agera mot en misstänkt rattfyllerist och domen mot polismannen som 

slängde morakniven i soptunnan kan vi se att domstolen talar om skada och risk för skada. Det 

vill säga att de konsekvenser eller eventuella konsekvenser som kan bli följden av polisens 

agerande tas särskilt i beaktande. 

 

Det vi tycker oss kunna se i domarna rörande tjänstefel är att det ofta tal om gärningar som 

begåtts av oaktsamhet och inte med uppsåt. Detta kan bero på att om gärningsmannen haft uppsåt 

till gärningarna så täcks oftast rekvisiten för ett annat brott. Tillexempel fallet med polismannen 

som använt för mycket våld vid en trafikkontroll. Hade domstolen ansett att han haft uppsåt till 

gärningarna istället för oaktsamhet hade han troligtvis dömts för misshandel. Ett resonemang 

även tingsrätten för i domen.  Omständigheterna i övrigt spelar också en viss roll vid 

bedömningen av svårighetsgraden. Polismannen som slängde kniven i papperskorgen ansågs ha 

befunnit sig i en pressad och stressad situation, särskilt med tanke på tidpunkten, vilket 

tingsrätten såg som en förmildrande omständighet.  

 

Vi gör inga anspråk på att detta skall vara en fullständig redogörelse för gränsdragningen mellan 

ringa och normalgraden av tjänstefel. Underlaget vad avser domar är för litet och det nämns 

också i litteraturen (Holmqvist et al.) att stor vikt skall läggas vid omständigheterna i det enskilda 

fallet vid bedömningen av svårighetsgraden. Detta försvårar en klar gränsdragning. 
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