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1 Avdelningschefens förord

Avdelningen för särskilda utredningar (SU) har en 
viktig uppgift. Vi ska förebygga, förhindra, upptäcka 
och utreda brottslig verksamhet som har begåtts av 
anställda inom polisen och av polisstudenter, åkla-
gare, domare och vissa andra befattningshavare 
inom rättssystemet. Genom vårt arbete bidrar vi till 
allmänhetens förtroende för polisen och övriga rätts-
väsendet. Det är viktigt för demokratin.  

Därför är jag tacksam att den demokratiska 
insynen som utövas av Polismyndighetens insyns-
råd och regionpolisråd fungerar väl. Vi håller dem 
informerade om vår verksamhet och våra ärenden, 
vilket innebär en medborglig insyn och demokratisk 
kontroll.  

Att utreda de personkategorier som faller inom 
vårt område innebär utmaningar och högt ställda 
krav på avdelningens arbete. Som en fristående 
avdelning inom Polismyndigheten värnar vi om vårt 
oberoende gentemot övriga myndigheten och vi är 
noga med att säkerställa att vår verksamhet håller en 
hög kvalitet. På det här sättet kan våra utredningar 
bedrivas med hög rättssäkerhet och integritet. 

För mig är det viktigt att SU även fokuserar på att 
förebygga och upptäcka brott. Tack vare anslags-
höjningen i förändringsbudgeten har vi under året 
kunnat fortsätta uppbyggnaden av vår spanings- och 
ingripandeverksamhet. Det har underlättat och 
effektiviserat arbetet med utredningar och i under-
rättelseverksamheten. Jag är stolt över att vårt arbete 
har blivit mer offensivt och att vi redan har sett goda 
resultat. 

Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av SU. I och 
med Polismyndighetens uppdrag att öka antalet  
medarbetare fram till utgången av år 2024 ser vi ett 
ökat behov av vår verksamhet. Vi kommer bland 
annat att fortsätta att stärka vår underrättelse- och 
spaningsverksamhet och därmed blir vi än mer 
effektiva i vårt brottsbekämpande arbete. Vidare 
arbetar vi för att vara en attraktiv arbetsplats som 
satsar på medarbetardriven utveckling. Det är genom 
våra kompetenta medarbetare som vi kan bedriva en 
verksamhet med hög kvalitet.

Ebba Sverne Arvill
Avdelningschef
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Avdelningen för särskilda utredningar (SU) inrät-
tades av riksdagen vid omorganisationen av polisen 
2015. SU hör formellt till Polismyndigheten, men är 
en fristående avdelning med bland annat egen budget 
och fristående lokaler avskilda från övriga Polis-
myndigheten. 

SU värnar om sitt oberoende gentemot övriga 
myndigheten. Oberoendet tar sig uttryck i att det är 
regeringen som utser avdelningschef och som fast-
ställer de ekonomiska ramarna för avdelningen. 
Det är alltid åklagare vid Särskilda åklagarkam-
maren (SÅK) som är förundersökningsledare i SU:s 
ärenden. SU har även ett eget kriminaldiarium i 
förhållande till övriga Polismyndigheten och det är 
endast SU:s personal som har åtkomst till avdelning-
ens ärenden. På det här sättet kan SU:s utredningar 
bedrivas med hög rättssäkerhet och integritet. 

SU har under året förstärkt och utvecklat  
spaningsverksamheten som en del i att stärka kvali-
teten och oberoendet ytterligare. De extra spanings-
resurserna som tillkommit under året har till exempel 
tillfört information som har bekräftat eller demen-
terat omständigheterna i underrättelseärenden. 
Det har medfört att vissa ärenden har vuxit genom 
att brottsmisstankarna stärkts eller utökats medan 
andra ärenden snabbare har kunnat avslutas.

För att säkerställa en hög kvalitet bedrivs verk-
samheten vid SU av erfarna och kompetenta med-
arbetare med hög integritet. Tydliga och effektiva 
rutiner och professionellt bemötande bidrar till en 
rättssäker verksamhet. Samtidigt som brottsoffrets 
och samhällets intressen tillvaratas garanteras den 
anmäldes rättigheter. 

SU har ett väl utvecklat nationellt såväl som inter-
nationellt samarbete. Syftet med den internationella 
samverkan är att utbyta erfarenheter och att disku-
tera gemensamma problemområden och lösningar. 
Under oktober 2019 tog SU initiativ till ett gemen-

2 Sammanfattning 

samt nätverk för internutredningsorganisationerna 
inom Europol-samarbetet. Förslaget vann gehör och 
under våren 2020 kommer SU arbeta vidare med 
frågan om hur samarbetet ska utformas.

 I december ansvarade SU för värdskapet av 
den internationella antikorruptionsorganisationen 
EPAC/EACN:s årliga konferens där rikspolischef 
Anders Thornberg och inrikesminister Mikael Dam-
berg var invigningstalare. 

Europarådet har genom GRECO granskat och 
utvärderat Polismyndighetens förebyggande arbete 
mot korruption och stöd för integritet. Granskningen 
resulterade i sex rekommendationer för myndigheten 
varav en rekommendation tillföll SU att omhänder- 
ta. Under året har SU påbörjat arbetet med att verk-
ställa den rekommendation som avdelningen fick 
ansvar för och som huvudsakligen handlar om att 
öka synligheten och transparensen i redovisningen av 
SU:s ärenden.

Eftersom SU är en fristående avdelning från resten 
av Polismyndigheten är det SU:s ansvar att se till att 
målsäganden i SU:s ärenden får den hjälp och det 
stöd som de har rätt till. Det är en viktig del i SU:s 
förtroendeskapande arbete. Avdelningen har under 
2019 påbörjat ett arbete med att genomlysa hur SU 
hanterar ärenden där det finns brottsoffer som är i 
behov av stöd och undersöka om det finns ett behov 
av ett utökat omhändertagande och i sådana fall 
genomföra nödvändiga förändringar. 

Under 2019 fick SU in cirka 5 900 ärenden, vilket 
ligger i nivå med tidigare år.  Polisanställda utgör den 
största gruppen av befattningshavare som anmäls till 
SU. 
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3.1 Uppdrag och ansvar
Avdelningen för särskilda utredningar (SU) har till 
uppgift att handlägga brottsanmälningar mot polis-
anställda och polisstudenter samt mot bland annat 
åklagare, domare, riksdagsledamöter och statsråd. 
SU utreder även andra myndighetsanställda som 
bedriver brottsutredande verksamhet. För de flesta 
befattningshavare utreder SU alla misstänkta brott, 
men för några är det endast påstådda brott i tjänsten 
som utreds av SU. En lista över vilka befattnings-
havare och vilka brott som utreds av SU finns i fakta-
rutan nedan.

Brottsanmälan gällande någon av dessa  
befattningshavare utreds av SU:
Polisanställda
Uppdragstagare vid polisen
Polisstudenter
Anställda vid åklagarmyndigheter
Domare
Statsråd
Anställda vid Riksdagens ombudsmän (JO)
Anställda vid Justitiekanslern
Riksdagsledamöter
Riksdagens talmän
Fullmäktig i Riksbanken
Ledamöter av Riksbankens direktion
Ledamöter av Valprövningsnämnden
Ledamöter av Riksdagens överklagandenämnd
Medlemmar av Kungafamiljen
Anställda vid brottsutredande verksamhet inom myndig-
heter (t ex Skatteverket, Tullverket, Kustbevakningen, 
Militärpolisen)

Samtliga anmälningar som inkommer och upp-
rättas vid SU överlämnas till åklagare för beslut om 
förundersökning ska inledas eller inte. Det är åkla-
gare vid SÅK som är förundersökningsledare i SU:s 
ärenden och som kan bestämma vilka utrednings-
åtgärder som ska genomföras och om en för- 

undersökning ska läggas ned. Även riksåklagaren, 
justitiekanslern eller justitieombudsmannen kan ta 
den rollen.

SU hanterar underrättelseinformation rörande 
anställda och vissa uppdragstagare inom polisen 
samt polisstudenter. Underrättelseuppslag som skrivs 
i någon annan del av Polismyndigheten och som rör 
någon befattningshavare inom SU:s ansvarsområde 
överlämnas till SU för hantering. 

3.1.1 Reglering
SU är organisatoriskt en del av Polismyndigheten, 
men verksamheten hålls avskild från övrig polis-
verksamhet. Avdelningens chef tillsätts direkt av 
regeringen. SU tilldelas medel enligt anslagspost 5 i 
regleringsbrevet och uppföljning av SU:s verksamhet 
sker till regeringen varje år genom SU:s  årsrapport.

Bestämmelser om SU:s verksamhet och vilka  
personkategorier som omfattas av SU:s ansvarsom-
råde finns i förordningen (2014:1106) om handlägg-
ning av ärenden om brott av anställda inom polisen 
och vissa andra befattningshavare, SuF. Den ger 
också Polismyndighetens insynsråd och region-
polisråd rätt till information om SU:s ärenden som 
rör polisanställda.

SuF reglerar också att SU ska överlämna anmäl-
ningar och avslutade förundersökningar till Polis-
myndigheten eller Säkerhetspolisen när det berör 
någon av deras medarbetare eller uppdragstagare. 
Detta görs bland annat för att arbetsrättsliga och 
andra åtgärder ska kunna vidtas även om anmälan 
inte leder till någon straffrättslig sanktion. Gärningar 
som inte anses vara brottsliga kan ändå vara felaktiga 
och därför ska myndigheterna underrättas om dem.

Bestämmelser om SU:s verksamhet finns också i 
Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd 
(ÅFS 2014:16) samt i Polismyndighetens arbetsord-
ning (PM 2019:23).

3 Avdelningen för  
särskilda utredningar
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Ärende- 
samordningsenhet

Underrättelse- 
enhet

Spanings- och 
ingripandeenhet

Avdelningskansli

Chef

Utredningsenhet 
Stockholm

Utredningsenhet 
Göteborg

Utredningsenhet 
Malmö

AVDELNINGEN FÖR  
SÄRSKILDA UTREDNINGAR

3.2 Organisation
SU består av sex enheter och ett avdelningskansli. De 
tre utredningsenheterna är geografiskt placerade i 
Stockholm, Göteborg och Malmö, men har gemen-
samt ett nationellt ansvar. Underrättelseenheten, 
ärendesamordningsenheten, spanings- och in- 
gripandeenheten samt avdelningskansliet är place-
rade i Stockholm. SU arbetar dock över hela landet 
utan geografisk begränsning. Alla anmälningar 
kanaliseras via ärendesamordningen för att sedan 
fördelas mellan de tre utredningsenheterna. SU:s 
utredare reser över hela landet för att hålla förhör och 
vidta andra utredningsåtgärder. Även spanings- och 
underrättelseverksamhet genomförs utan geografisk 
begränsning.

3.3 Oberoende och kvalitet
Medborgarna ska ha stort förtroende för de brotts-
utredningar som bedrivs inom SU:s ansvarsområde, 
vilket var ett av syftena med att inrätta avdelningen 
vid omorganisationen av polisen 2015. SU fullgör den 
uppgiften genom att arbetet sker med hög kvalitet, 
verksamheten bedrivs av personal som inte har kopp-
ling till den händelse som utreds eller till de inblan-
dade personerna samt att resurserna används på ett 

effektivt sätt. Kvaliteten måste säkerställas redan i 
första ledet av utredningen. SU har tillsammans med 
SÅK beredskap dygnet runt.

När en anmälan om brott är upprättad överläm-
nas den undantagslöst till åklagare vid SÅK. Det är 
alltid en åklagare1 som beslutar om det ska inledas en 
förundersökning eller inte. Denna ärendehandlägg-
ning är en skillnad från handläggningen vid övriga 
Polismyndigheten där en polisanställd i vissa fall kan 
vara förundersökningsledare. Om en förundersök-
ning inleds utreder SU ärendet med åklagaren som 
förundersökningsledare. Därigenom kan utredning-
ar vid SU bedrivas effektivt med hög rättssäkerhet 
och integritet.

Ett ärende vid SU kan även inledas efter arbete 
inom SU:s underrättelseverksamhet. Underrättelse-
arbete är viktigt för att säkerställa att även brottsliga 
gärningar som inte blir anmälda blir föremål för 
utredning. Med en egen underrättelseverksamhet 
som kompletteras med en spaningsverksamhet kan 
arbetet utföras avskilt och kvalitetssäkras genom att 
information från ärenden inte sprids vidare.

1 Även riksåklagaren, justitiekanslern eller justitieombuds-
mannen kan i vissa fall ta den rollen.
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SU är inrättat av riksdagen enligt 2 b § polislagen 
(1984:387). Verksamheten vid SU hålls avskild från 
övrig polisverksamhet och avdelningschefen för SU 
tillsätts direkt av regeringen (34 och 44 §§ förord-
ningen [2014:1102] med instruktion för Polismyndig-
heten). I Polismyndighetens arbetsordning finns 
också bestämmelser om att SU ska vara fristående 
från övrig verksamhet inom Polismyndigheten och 
samtidigt ha befogenhet att begära resurser från 
övriga polisen (2 kap. 20 § och 3 kap. 26 § Arbetsord-
ning för Polismyndigheten [PM 2019:23]).

SU tilldelas varje år medel av regeringen genom en 
egen anslagspost i regleringsbrevet. Det innebär att 
Polismyndigheten inte kan påverka varken storleken 
på SU:s budget eller hur medlen används. Oberoendet 
förstärks även av att SU:s lokaler fysiskt är avskilda 
från övriga Polismyndigheten. SU:s eget kriminal-
diarium förstärker oberoendet ytterligare eftersom 
ett ärende som förs över från Polismyndighetens 
kriminaldiarium till SU blir åtkomstskyddat.

För att ytterligare säkerställa kvaliteten och rätts-
säkerheten i SU:s verksamhet följer avdelningen 
löpande upp internrevisionens och tillsynsfunktio-
nens granskningar och rekommendationer och vidtar 
åtgärder vid behov. 

SU:s it-system är avskilt från övriga Polismyndig-
heten genom exempelvis brandväggar och egna platt-
formar. Under året har avdelningens interna behörig-
heter till systemen reviderats och uppdaterats. 

3.3.1 Information och insyn
Vid Polismyndigheten finns ett insynsråd som 
regleras enligt 32 § förordningen (2014:1102) med 
instruktion för Polismyndigheten. Insynsrådet ska, 
utöver att utöva insyn i verksamheten på nationell 
nivå, informera sig om verksamheten vid regionpolis-
råden och särskilt följa den verksamhet som bedrivs 
enligt förordningen (2014:1106) om handläggning 
av ärenden om brott av anställda inom polisen och 
vissa andra befattningshavare. Utöver det nationella 
insynsrådet ska det finnas särskilda organ, region-
polisråd, som har motsvarande uppgift som insyns-
rådet, men på regional nivå. I såväl insynsrådet som i 
regionpolisråden finns det utskott som har till uppgift 
att ha särskild insyn i SU:s verksamhet och ärenden. 
Allmänhetens förtroende för statsförvaltningen och 
myndigheternas arbete är en avgörande demokrati-
fråga. Värdet av insyn av medborgare och folkvalda 
anses särskilt angeläget i fråga om demokrati, rätts-
säkerhet och effektivitet. Polisens ställning och 
befogenhet att utöva tvång ställer särskilda krav på 
insyn för att upprätthålla allmänhetens förtroende 
och polisens legitimitet. Polismyndighetens insynsråd 
och regionpolisråden har en viktig funktion för att 
tillgodose behovet av medborgerlig insyn och demo-
kratisk kontroll.  

SU håller det nationella insynsrådet informerat 
om anmälningar och utredningar mot polisanställda 
genom att avdelningschefen deltar i rådets möten. 
För detta har rådet bildat utskott för en fördjupad 
granskning. Avdelningschefen träffar det nationella 
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insynsrådets utskott regelbundet mellan rådsmöten 
för att ge tillgång till den information som utskottet 
behöver. Under 2019 har anmälningar relaterat till 
händelser i arrest och ingripandeverksamheten 
varit fokusområden vid mötestillfällena med syfte 
att särskilt följa utvecklingen inom dessa områden. 
Regionpolisråden och deras respektive utskott har 
informerats på motsvarande sätt av cheferna vid SU:s 
utredningsenheter om ärenden som rört respektive 
region. 

3.3.1.1 Fokusområden
En gemensam konferens med samtliga av rådens 
utskott tillsammans med medarbetare vid SU 
genomfördes i november 2019. Vid mötet diskutera-
des hur arbetet ska bedrivas under 2020 så att insyns-
rådet, regionpolisråden och utskotten får den infor-
mation som de behöver för att utföra sitt uppdrag. 
Efter diskussioner som följde konferensen fastställdes 
ytterligare ett område med fokus på narkotika, som 
särskilt ska bevakas och följas upp under 2020 till-
sammans med de tidigare beslutade fokusområdena 
ingripande och arrest.
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4.1 Underrättelse
Det huvudsakliga uppdraget för polisiär under-
rättelseverksamhet är att förebygga, förhindra och 
upptäcka brottslig verksamhet. SU har motsvarande 
uppdrag beträffande sitt ansvarsområde.

SU:s underrättelseverksamhet handlägger ären-
den tills det finns anledning att anta att ett brott har 
begåtts. När ett ärende har kommit till ett sådant läge 
upprättas en anmälan och överlämnas till åklagare 
vid SÅK för beslut om förundersökning ska inledas 
eller inte. Underrättelseärenden som berör polis-
anställda och som inte resulterar i en brottsanmälan 
delges ofta till Polismyndighetens verksamhets-
skyddsorganisation. Sådan information kan exem-
pelvis handla om olämpliga beteenden. Underrät-
telseärenden kan endast läggas ned efter beslut av 
avdelningschefen.

Underrättelseenheten är placerad i Stockholm och 
består av erfarna handläggare och analytiker med 
bred kompetens och erfarenhet av underrättelsear-
bete samt kunskaper och förmågor inom bland annat 
områdena ekonomisk brottslighet, korruption och 
it-brottslighet.  

4.2 Ärendesamordning
SU följer Polisens Nationella Utredningsdirektiv 
(PNU), som är den beslutade arbetsmetoden för 
brottsutredningar inom Polismyndigheten. En av 
grundmetoderna som ingår i PNU är ärendesamord-
ning. Det främsta syftet med ärendesamordningen är 
att ur ett kvalitets- och effektivitetsperspektiv samla 
brottsmisstankar mot samma person och relevanta 
handlingar och överlämna till förundersöknings-
ledare i ett sammanhang. På detta sätt kan utred-
ningsarbetet bedrivas effektivare och med högre 
kvalitet.

När en brottsanmälan kommer in till SU samlar 
ärendesamordningen det relevanta underlaget och 
överlämnar det till åklagaren för beslut om för-
undersökning ska inledas eller inte. Underlaget kan 
exempelvis vara avrapporteringspromemorior från 
en händelse, utdrag ur logglistor eller foto- och film-
material. Denna hantering skapar bättre förutsätt-
ningar för åklagarna att fatta välgrundade beslut om 
förundersökning i de ärenden där det finns underlag 
att tillgå redan när en anmälan kommer in till SU.

I de ärenden där det bedöms som troligt att  
åklagaren kommer att inleda förundersökning  
fördelar också ärendesamordningen ärendet till 
någon av SU:s utredningsenheter. Bara de ärenden 
som ska utredas hanteras därför på utrednings-
enheterna.

Ärendesamordningen och utredningsenheterna 
överlämnar också information om SU:s ärenden till 
Polismyndigheten genom grupperna för skiljande 
och disciplinärenden (GSD) vid varje region för 
eventuell vidare arbetsrättslig utredning eller andra 
åtgärder. 

Ärendesamordningsenheten är placerad i Stock-
holm. Där arbetar handläggare med hög kompetens 
och lång erfarenhet av ärendesamordning och brotts-
utredning.

4.3 Spaning och ingripande
Avdelningen har under flera års tid sett ett behov av 
att komplettera den inre spaningen med yttre fysisk 
spaning. Under 2018 påbörjades arbetet med att 
bygga upp en spanings- och ingripandeenhet och en 
chef rekryterades. Under 2019 har ytterligare resur-
ser rekryterats till verksamheten, vilket innebär att 
SU sedan hösten 2019 har en egen spaningsresurs 
som kan ombesörja en del av SU:s behov av spaning. 

4 Avdelningens  
verksamhetsområden
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Att SU numera har förmåga till spaning har exem-
pelvis medfört att vissa ärenden har vuxit genom att 
brottsmisstankarna stärkts medan andra snabbare 
har kunnat avslutas.  

Syftet med spanings- och ingripandeenheten är 
att säkerställa att SU kan agera så långt som möj-
ligt i egna ärenden utan att riskera oberoendet och 
avskildheten från övrig polisverksamhet. Varje gång 
SU begär biträde från övriga Polismyndigheten 
innebär det att information om SU:s ärenden sprids 
utanför SU. Att ha förmågan att själv utföra den 
typen av arbetsuppgifter innebär att kontrollen över 
information behålls inom SU och integriteten säker-
ställs. I de fall SU behöver ytterligare resurser är det 
också möjligt att begära dessa från polisen.

Spaning- och ingripandeenhetens resurser används 
både inom underrättelseverksamheten och utred-
ningsverksamheten. Enheten har förmåga att utföra 
spaningsinsatser som löper under längre tid såväl 
som korta insatser med enstaka aktiviteter. Enheten 
fungerar också som den primära funktionen för att 
utföra ingripanden. SU:s ärenden är ofta av sådan 
känslig natur med komplicerade jävs-, sekretess- och 
säkerhetssituationer att det är ett begränsat antal per-
soner inom myndigheten som är lämpade för spaning 
och ingripanden i dessa ärenden. Att SU nu själv-
ständigt kan utföra och samordna sådana insatser är 
positivt för verksamheten. 

4.4 Utredning
Vid SU har samtliga utredare hög kompetens och 
lång erfarenhet av brottsutredning. Åklagaren vid 
SÅK är förundersökningsledare och beslutar om 
förundersökning ska inledas och vilka utrednings-
åtgärder som ska vidtas. Utredare vid SU arbetar 
med att genomföra utredningen. Det kan innebära 
att hålla förhör, samla bevis, analysera ekonomiska 
transaktioner eller att skapa utredningsunderlag. 
Utredningsenheterna har vidare tillgång till förun-
dersökningsstöd i form av operativa analytiker.

Utredningsenheternas lokaler är samlokaliserade 
med SÅK, vilket underlättar samarbetet. Åklagarna 
kan löpande ge direktiv och när utredarna redovisat 
till åklagarna kan diskussioner föras om ytterligare 
utredningsåtgärder ska vidtas. Utredarna färdig- 
ställer också förundersökningsprotokollet. Att 
åklagare alltid är förundersökningsledare innebär en 
kvalitetssäkring i SU:s utredningar. 
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SU:s utredningsverksamhet har beredskap dygnet 
runt, sju dagar i veckan. Detta innebär att vid hän-
delser som uppstår utanför kontorstid finns det alltid 
en utredare vid SU som kan bistå åklagaren med att 
vidta utredningsåtgärder eller med annat stöd för 
arbetets bedrivande. Kommissarie i beredskap kan 
också vid behov påbörja utredningsarbetet på brotts-
platsen.

Avdelningens tre utredningsenheter är placerade i 
Stockholm, Göteborg och Malmö.

ÖVERVÅLD
Poliser har rätt att under vissa förutsättningar använda våld 
för att genomföra den uppgift som de har, om andra medel 
är otillräckliga. Poliser möter också ofta våld i sitt arbete och 
har i sådana situationer rätt att försvara sig själva och andra.

Flera av anmälningarna till SU handlar om att poliser har 
använt övervåld. Ordet övervåld har ingen juridisk betydel-
se. Om någon anmäler en polis för övervåld kommer det att 
rubriceras som antingen misshandel, vållande till kropps-
skada eller möjligtvis tjänstefel, beroende på situationen 
och om någon har skadats eller inte.
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Exempel på domar  
från 2019 Nord

Mitt

Stockholm

Syd

Väst Öst

Bergslagen

Umeå

Uppsala

Stockholm
Örebro

Göteborg

Malmö

Linköping

Karlstad – Brott mot tystnadsplikten
En polis talade om för en person att denne var 
under dold övervakning. Polisen har därmed röjt 
en uppgift som han var pliktig att hemlighålla och 
döms för brott mot tystnadsplikten. 
Påföljd: 50 dagsböter om 400 kr. 

Helsingborg – Tjänstefel
En polisassistent har underlåtit att upprätta en  
polisanmälan eller att så snart det kunnat ske lämna 
rapport till sin förman att hon fått kännedom om 
brott som hör under allmänt åtal. 
Påföljd: 70 dagsböter om 200 kr. 

Halmstad – Ofredande
En polis knuffade en man i arresten som han 
tidigare förhört. Knuffen anses har inneburit en 
sådan kännbar fridskränkning av mannen som 
förutsätts för ansvar för ofredande. 
Påföljd: 50 dagsböter om 300 kr.

Kristianstad – Bedrägeri
En polisanställd har felaktigt försökt få ersättning från 
ett försäkringsbolag för en avbeställd familjeresa.  
Påföljd: Villkorlig dom.
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Nord

Mitt

Stockholm

Syd

Väst Öst

Bergslagen

Umeå

Uppsala

Stockholm
Örebro

Göteborg

Malmö

Linköping

Luleå – Dataintrång
En polis döms för dataintrång för att vid 11 tillfällen 
uppsåtligen och olovligen berett sig tillgång till uppgifter 
genom att slå i Polismyndighetens IT-system. Slag-
ningarna har inte varit nödvändiga för att genomföra 
arbetsuppgifterna. Tingsrätten framhöll i domen att det 
är försvårande att han begått brotten i sin ställning som 
polis och därmed missbrukat det särskilda förtroende 
som ställningen inneburit för honom.
Påföljd: 50 dagsböter om 400 kr. Tingsrätten beaktade 
att polisen sannolikt kommer att förlora sitt arbete på 
grund av domen. 

Linköping – Misshandel, olaga hot m.m.
En f.d. polisanställd döms för att ha misshandlat sin då-
varande sambo vid två tillfällen och för olaga hot genom 
att ha hotat att han skulle döda henne. Han döms också 
för ringa övergrepp i rättssak, dataintrång samt för två 
fall av ringa dopningsbrott genom att ha brukat och 
innehaft dopningsmedel.
Påföljd: Villkorlig dom med 75 timmars samhällstjänst. 

Stockholm – Tjänstefel
En polis blev kallad till Sergels torg med anledning av ett på-
gående våldsamt upplopp vid en demonstation. Polisen tog 
fram och osäkrade sitt elchockvapen direkt när han kom  
till platsen. Åklagaren påstod att polisen gjort sig skyldig 
till tjänstefel genom att han, vid myndighetsutövning, av 
oaktsamhet åsidosatt vad som gällt för uppgiften i tre olika 
avseenden. Åtalet ogillades i sin helhet. 
Frikännande dom.

Stockholm – Tjänstefel, vållande till annans död
I augusti 2018 sköt polisen en 20-årig man till döds. Poliserna trodde att det 
rörde sig om en farlig beväpnad person som var på väg att skjuta dem med 
ett automatvapen. Poliserna avlossade flera skott varav ett var dödande. 
Mannen visade sig dock vara en ofarlig person som hade Downs syndrom 
och som vid tillfället hade ett leksaksvapen i handen. Enligt tingsrätten har 
åklagaren sammantaget inte motbevisat invändningen om inbillat nödvärn 
(putativt) och det använda våldet anses inte vara uppenbart oförsvarligt. De 
två poliser som sköt frikänns därför från brott. Tingsrätten konstaterar vidare 
att det inte var bevisat att polisinsatschefen har underlåtit att handla i strid 
med tydliga handlingsregler eller att han gjort flagranta avsteg från en  
korrekt handläggning. Polisinsatschefen frikänns därför för tjänstefel. 
Frikännande dom.
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5.1 Strategisk inriktning
Avdelningens interna arbete för att möta de ut-
maningar och förväntningar som finns på verksam-
heten har fortsatt under 2019, med utgångspunkt i 
regeringens regleringsbrev och Polismyndighetens 
strategi. Detta är ett ständigt pågående arbete för att 
upprätthålla oberoendet och vidareutveckla verk-
samheten med kvalitet och integritet.   

Avdelningens strategiska arbete har inriktats mot 
prioriterade områden som avdelningen tidigare har 
identifierat. Under 2019 har avdelningen reviderat 
den strategiska inriktningen med sikte på år 2024. 
Den reviderade inriktningen börjar gälla från och 
med verksamhetsåret 2020.

Genom den strategiska inriktningen skapas möj-
ligheter för en långsiktig styrning av verksamheten, 
vilket är en förutsättning för att få den stabilitet som 
behövs för att jobba effektivt. SU:s kansli har under 
året utvecklat avdelningens styr- och uppföljnings-
process som ett led i att skapa förutsättningar för 
det långsiktiga strategiska arbetet. Syftet har varit 
att säkerställa och utveckla SU:s förmågor genom 
ett tillitsbaserat ledningssystem där utvecklingen av 
verksamheten är medarbetardriven. Utvecklings-
arbetet av processen kommer att fortsätta under 
2020.

Under 2019 har följande områden varit priorite-
rade i det strategiska arbetet: 

 ¡ Behålla och förstärka kompetensen
 ¡ Öka förmågan att upptäcka och utreda korrup-
tion, ekonomisk brottslighet och systemhotande 
och/eller omfattande brottslighet

 ¡ Offensiv brottsutredning
 ¡ Värna oberoendet
 ¡ Internationellt samarbete
 ¡ God it-kompetens

Aktiviteter har under året genomförts inom samtliga 
områden vilket har bidragit till den förflyttning som 
avdelningen vill göra för att vidareutveckla verksam-
heten. Avsnitten 5.1.1 –5.1.5 beskriver ett urval av de 
aktiviteter som genomförts under året.

5.1.1 Kompetensförsörjning
För att avdelningens medarbetare och chefer ska ligga 
i framkant vad gäller brottsutredning har under året 
ett antal kompetenshöjande åtgärder genomförts. 
Medarbetare har bland annat genomgått utbild-
ningar inom flera olika områden såsom sexualbrotts-
utredning och ekobrott. SU:s underrättelseenhet har 
bland annat genomgått utbildningar och kurser som 
behandlat operativ underrättelseanalys, fenomen-
analys och digitala verktyg. Medarbetare från SU har 
deltagit vid olika konferenser och seminarium som 
berört ämnena våldsbejakande extremism, samhälls-
säkerhet och den nya visselblåsarlagen. SU har delta-
git vid två av Polismyndighetens interna konferenser 
som har handlat om myndighetens beslags- och 
arrestverksamhet. 

Under 2019 har två avdelningsgemensamma kon-
ferenser hållits. Avdelningens konferenser anordnas 
på särskilda teman inom områden som medarbetare 
gemensamt kan utvecklas inom genom att lyssna 
till talare och diskutera tillsammans. I maj hölls en 
konferens på temat narkotika. I november hölls en 
samverkanskonferens tillsammans med SÅK på 
temat utredningar av polisens skjutningar. 

5.1.2 Korruption
Group of States Against Corruption (GRECO), som 
är en del av Europarådet, granskade Sverige under 
2018. Granskningen rörde förebyggandet och bekäm-
pandet av korruption inom bland annat Polismyndig-
heten. Rapporten fastställdes under mars 2019 och 
innehöll sex rekommendationer till Polismyndig-

5 Verksamhetsåret 2019
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heten. En rekommendation rörde SU:s verksamhet 
och handlade om att avdelningen ska publicera infor-
mation om de ärenden som har inkommit till avdel-
ningen samt besluten i de utredningar som avdelning-
en har genomfört. Delar av rekommendationen har 
redan uppfyllts då avdelningen sedan 2019 publicerar 
domar i SU:s ärenden internt inom myndigheten 
och ett urval av domar i Svensk Polis. Arbete med 
att uppfylla GRECO:s rekommendation påbörjades 
under 2019 och kommer att fortsätta under 2020. 

KORRUPTION
Korruption är inte definierat som ett särskilt brott. I korrup-
tion ingår olika slags utnyttjande av offentlig ställning för 
att uppnå vinning, för sig själv eller andra, samt att missköta 
beslutsfattande och myndighetsutövning.

Det som vanligtvis menas med korruption kan till exem-
pel vara tagande av muta eller förskingring. Även bedrägeri 
kan vara ett korruptionsbrott, till exempel om någon 
tjänsteman utnyttjar reseersättningar för privata syften.

Avdelningens fördjupningsgrupp för området 
korruption har under 2019 fortsatt arbetet med att 
inhämta och förstå problematiken kring korrup-
tion. Gruppen var involverad i förberedelserna och 
genomförandet av den internationella antikorrup-
tionsorganisationen EPAC/EACN:s årliga konferens. 
Mer om konferensen beskrivs i avsnitt 5.2.1.

5.1.3 Offensiv brottsutredning
Under året har SU, i samverkan med SÅK, fortsatt 
arbetet med att utveckla ett mer offensivt utred-
ningsarbete. Hela SU:s utredningsverksamhet har 
involverats genom att samtliga chefer för utrednings-
enheterna har drivit ett projekt. Utredare och andra 
medarbetare har bidragit med uppslag och idéer. 

SU behöver ligga i framkant i utvecklingen av 
polisens utrednings- och underrättelsemetoder, inte 
minst för att en stor del av de personer som är av in- 
tresse i avdelningens utredningar och underrättelse-
arbete själva är polisanställda och är väl insatta i de 
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metoder som används. Under året har SU arbetat 
med att ta fram en omfattande intern utbildning 
för SU:s utredare med syfte att stärka förmågan att 
arbeta offensivt samt för att ytterligare höja kompe-
tensen. Avdelningens utredare kommer att genomgå 
utbildningen under 2020.

Under året har tillgångsinriktad brottsbekämp-
ning tillämpats som en strategi vid handläggningen 
av brottsutredningar och underrättelseärenden. En 
viktig del i detta är att kunna följa och bevaka pen-
ningflöden.   

Det är viktigt att följa det internationella arbetet 
för att ta del av trender och nya metoder i motsva-
rande verksamheter i andra länder. Därför deltar SU 
regelbundet i internationella nätverk och konferenser. 
Mer om SU:s internationella samarbete under året 
beskrivs i avsnitt 5.2.1.

5.1.4 Kommunikation
Det förtroendeskapande arbetet är en viktig del i 
SU:s vardagliga arbete för att öka förtroendet för 
avdelningen samt för att utveckla det brottsförebyg-
gande arbetet. Även GRECO har påpekat behovet av 
kommunikation och transparens i SU:s verksamhet. 
Under året har SU bedrivit ett omfattande informa-
tionsarbete gentemot övriga myndigheten för att öka 
kunskapen om avdelningens uppdrag. Även riktade 
informationsinsatser till andra externa myndigheter 
har genomförts såsom till exempel Domstolsverket, 
Ekobrottsmyndigheten, Försvarsmakten och Skatte-
verket.

Under året bjöd riksåklagaren in till mediaträff, 
där SU och SÅK presenterade sina verksamheter, för 
att öka kunskapen hos de journalister som skriver 
artiklar kopplade till SU:s verksamhet. Liknade 
informationsträff har även under året genomförts för 
Advokatsamfundet.

5.1.5  Brottsofferarbete
Att vara brottsoffer där en polisanställd är misstänkt 
kan i en del fall både upplevas svårt och påfrestande.  

Polisen har en omfattande skyldighet att informera 
brottsoffer. Målsäganden ska så snart som möjligt 
informeras om bland annat vilka myndigheter, orga-
nisationer och andra aktörer som kan lämna stöd, 
hjälp och vård. I EU:s brottsofferdirektiv framgår att 
medlemsstaterna ska skapa förutsättningar för att 
kunna hänvisa brottsoffer till stödverksamhet. Då 
SU är en fristående avdelning från resten av Polis-
myndigheten ansvarar SU för att se till att målsä-
ganden i SU:s ärenden får den hjälp och stöd som de 
har rätt till. Avdelningen har under året påbörjat ett 
arbete med att genomlysa hur SU hanterar ärenden 
där det finns brottsoffer som är i behov av stöd. Arbe-
tet kommer att intensifieras under 2020. 

DATAINTRÅNG
Polismyndigheten och andra myndigheter har flera register 
över brott, händelser och personer. I dessa register finns 
mycket känsliga personuppgifter och annan information. 
En anställd vid Polismyndigheten får endast ta del av den 
informationen när det behövs för att genomföra en tjänste-
åtgärd, till exempel att genomföra en förundersökning. Att 
titta i register utan att det är nödvändigt för arbetsuppgiften 
utgör ett dataintrång, oberoende om det sker av nyfikenhet 
eller för att man vill kunna använda informationen på något 
sätt. Om informationen dessutom sprids till andra utgör det 
brott mot tystnadsplikten.

5.2 Samverkan och utbyten
SU och SÅK har löpande samverkansmöten där 
frågor lyfts som har bäring på kvaliteten och effek-
tiviteten i SU:s utredningar.  En överenskommelse 
finns upprättad mellan SU och SÅK om hur kommu-
nikation och annat samarbete ska ske. Överenskom-
melsen revideras årligen om det uppstår nya eller 
förändrade behov.

Det finns även en överenskommelse mellan SU och 
Säkerhetspolisen som reglerar samverkan i hand-
läggningsfrågor. Syftet med överenskommelsen är att 
säkerställa att SU kan fullgöra sitt uppdrag att hand-
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lägga ärenden om brott av anställda inom polisen, 
vissa uppdragstagare vid Polismyndigheten, den som 
genomgår grundutbildning till polisman och vissa 
andra befattningshavare samt att Säkerhetspolisen 
ska fullgöra sitt uppdrag att svara på registerkontroll-
frågor avseende anställda inom polisen. 

SU samverkar också med övriga Polismyndig-
heten. Anmälningar till SU kan innehålla sådant 
som behöver utredas arbetsrättsligt eller som kan 
leda till någon annan åtgärd inom myndigheten.  SU 
har ansvar för att informera respektive regionpolis-
chef eller avdelningschef om inkomna och avslutade 
ärenden som rör anställda inom myndigheten. Grup-
perna för skiljande- och disciplinärenden (GSD) som 
finns inom Polismyndigheten är SU:s kanal för sådan 
information. SU:s underrättelseenhet delar informa-
tion till Polismyndighetens verksamhetsskyddsorga-
nisation i de fall riskbeteenden och sårbarheter hos 
medarbetarna har identifierats.

Även om SU är en avdelning inom Polismyndig-
heten, gör den fristående ställningen att SU på vissa 
områden behöver upparbeta kontakter och kommu-
nikationskanaler med övriga myndigheten. För att 
skapa en medvetenhet om SU:s arbete genomför SU 
informationsinsatser inom Polismyndigheten, både 
genom informationsmöten och genom att informera 
i polisens interna nätverk och vid utbildningar. Att 
aktivt informera om verksamheten är också en viktig 
del i SU:s förebyggande arbete.

SU har också upparbetat samverkan med flera 
av de andra myndigheterna vars anställda SU kan 
komma att utreda. Denna samverkan kan handla om 
att informera om SU:s verksamhet för att öka med-
vetenheten om när det kan vara motiverat att göra 
en brottsanmälan. Det handlar också om att skapa 
kontakter för att på ett mer ändamålsenligt sätt 
kunna begära in information om den anställde samt 
loggutdrag och annan information som kan komma 
att behövas för en brottsutredning eller för att följa 
upp ett underrättelseuppslag.

5.2.1 Internationell samverkan 
Att samverka internationellt är en viktig del i SU:s 
arbete och har under året haft stort fokus. Sverige 
och SU har en väl utvecklad internutredningsverk-
samhet som står sig stark i förhållande till andra län-
der i Europa. Det finns ett intresse hos andra länder 
att genomföra studiebesök hos SU i Sverige, eftersom 
vissa länder saknar en formaliserad och oberoende 
internutredningsorganisation. Exempelvis har SU 
som enda internutredningsorganisation i Norden en 
egen underrättelse- och spaningsverksamhet. 

Under året har SU:s motsvarigheter Rijksrecherche 
i Nederländerna och Comité P – The Standing Police 
Monitoring Committee i Belgien varit på studie-
besök. Vidare har en delegation av norska data-
skyddsombud varit på studiebesök vid SU och när 
isländska åklagare besökte riksåklagaren var även 
SU representerad. 

SU har tillsammans med sina nordiska kollegor 
haft regelbundna möten i nätverket för de nordiska 
internutredningsverksamheterna. Frågor som disku-
terats under 2019 har till exempel varit hur händelser 
ska hanteras då en polis blir misstänkt för brott då 
denne tillfälligt tjänstgör i ett annat av de nordiska 
länderna. Vidare har erfarenhetsutbyten kring speci-
fika uppmärksammade ärenden redovisats i syfte att 
dela framgångsfaktorer samt lyfta de risker som res-
pektive land ser inom ramen för internutredningar.

Förberedelserna för ett utökat samarbete inom 
ramen för Europol mellan medlemstaterna i Europa 
har fortsatt. Under året har SU kommunicerat med 
de flesta internutredningsverksamheterna inom 
Europa. Detta har gett en god bild över hur dessa är 
organiserade samt en bekräftelse på att det finns ett 
intresse att delta i ett forum för frågor som rör intern-
utredningar. SU har utifrån det haft kontakt med 
Europol med målsättning att få stöd för denna ambi-
tion. Syftet med samarbetet är att stärka det interna-
tionella utbytet gällande pågående ärenden och vilka 
risker och trender som man identifierar, men också 
vilka metoder man använder vid utredningar.
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SU var representerat vid Independent Police 
Complaints Authorities Network (IP-CAN) semina-
rium i Paris ”Relations of the police and the popula-
tion: challenges and practices”. Konferensen bjöd på 
föreläsningar och paneler där experter diskuterade 
och presenterade studier och projekt kring relationen 
mellan polisen och medborgarna. Fokus låg på frå-
gor kring olaglig profilering och vittnesskydd. 

Under året var SU inbjuden att tala vid ERA:s 
konferens om ”Fraud against EU financial interests” 
i Barcelona. På temat “Internal criminal investiga-
tions with an intelligence-led approach” presenterade 
den svenska talaren SU:s verksamhet och ett specifikt 
uppmärksammat ärende som handlagts.

Den Europeiska polisakademin CEPOL erbjuder 
flera utbildningar och under året har medarbetare 
deltagit vid konferenser och utbildningar bland annat 
inom ämnena Financial Investigations related to 
Corruption och Cash collectors in Money Laundering.

EPAC
I december 2019 ansvarade SU för värdskapet av 
den internationella antikorruptionsorganisatio-
nen EPAC/EACN:s  årliga konferens. Under tre 

dagar möttes 123 deltagare från 33 olika länder för 
att utbyta erfarenheter och ta del av de seminarier 
som SU anordnade i samarbete med EPAC/EACN. 
Under konferensen var SU med i framtagandet av 
Stockholm Declaration, de formella riktlinjerna 
för nätverkets fortsatta arbete. Invigningstalare var 
rikspolischef Anders Thornberg och inrikesminister 
Mikael Damberg. Konferensen fick god respons från 
deltagarna och var mycket uppskattad från EPAC/
EACN:s organisation. För SU innebär det fortsatta 
medlemskapet i EPAC/EACN att föra nätverkets 
uppdrag framåt genom att bland annat delta i fram-
tida konferenser för att utbyta och sprida kunskap 
om korruption.

ARREST
Polismyndigheten är skyldig att anmäla till SU när någon 
avlidit eller har blivit allvarligt skadad under vistelse i en  
polisarrest, oberoende av hur skadan uppkommit. Det 
gäller alltså även om personen har skadat sig själv, vilket 
kan vara ett resultat av att polisen har brustit i tillsynen av 
någon person som har benägenhet till självskadebeteende.

EPAC-konferens 2019, Stockholm.
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6.1 Inkomna ärenden
Under 2019 inkom 5 904 ärenden till SU vilket är 
en ökning med 83 ärenden i jämförelse med 2018. I 
december 2018 och januari 2019 inkom ett stort antal 
anmälningar gällande bedrägeribrott, totalt drygt 
700 anmälningar som avsåg nämndemän. 

FIGUR 1 Antal inkomna ärenden till SU 2015–2019.

Ökningen mellan 2016 och 2017 består främst av de 
så kallade #nödvärn-anmälningarna2 i samband med 
#metoo-uppropet. Ökningen mellan 2017 och 2018 
består huvudsakligen av det stora antalet anmälning-
arna gällande bedrägeribrott. Korrigerat för dessa 
uppvisar antalet anmälningar under 2019 fortfarande 
en ökning om cirka 400 ärenden i jämförelse med 
2018.

Fördelningen av de befattningshavare som anmälts 
under 2019 visas i tabell 1. Poliser utgör den största 
gruppen av befattningshavare som anmälts till SU. 
Både under 2018 och 2019 har det varit en betydande 
ökning i andelen anmälningar som rör domare 
(nämndemän inräknade). Anmälningarna gällande 
bedrägeribrotten som inkom i december 2018 och 
januari 2019, och som nämndes ovan, är förklaringen 

2 För mer information om #nödvärn-anmälningarna i sam-
band med #metoo, se SU:s årsrapport 2017.
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till detta. Korrigerat för dessa ärenden kan det vis-
serligen fortfarande noteras en mindre uppgång av 
anmälningar mot domare under 2019. En ökning 
uppvisas också för befattningshavare vid Åklagar-
myndigheten samt en mindre ökning avseende 
anmälningar mot riksdagsledamöter och statsråd.

TABELL 1 Fördelningen av befattningshavare som anmälts till SU 2019.

Myndighet Andel

Polismyndigheten 
– Polis 
– Civilanställd 
– Oklar anställning 
– Polisstudent

83,3 % 
5,3 % 
0,5 % 
0,4 %

Domstol 6,0%

Åklagarmyndigheten 2,4%

Riksdagsledamot, statsråd 0,8%

Säkerhetspolisen 0,5%

Övriga 0,5%

Tullverket 0,1%

Oklart i anmälan 0,2%

6.2 Brottskategorier
Fördelningen av kategorier av anmälda brott visas i 
figur 2.

Liksom tidigare år utgör tjänstefel den största 
brottskategorin som anmälts till SU under 2019. 
Rubriceringen ”tjänstefel” används ofta när ingen 
annan brottsrubricering är passande, till exempel 
när en brottsanmälan upprättas som kan handla om 
olämpliga beteenden. Det höga antalet tjänstefel i 
SU:s anmälningar speglar därför troligen inte antalet 
tjänstefel som begås av de befattningshavare som SU 
ansvarar för.  

Andelen tjänstefel har ökat i jämförelse med 2018, 
vilket bland annat kan förklaras av att Polismyn-
dighetens ingripandeverksamhet har ökat. Enligt 
polisens årsredovisning 20193 har antalet anställda 

3 Polisens årsredovisning 2019, A089.236/2019
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FIGUR 2 Fördelningen av brottskategorier anmälda till SU 2019.

som arbetar med brottsförebyggande arbete och 
ingripandeverksamhet ökat med 368 personer sedan 
2017. Under nästan samtliga månader uppvisades 
en ökning i antalet anmälningar till SU kopplat till 
Polismyndighetens ingripandeverksamhet. Geo-
grafiskt återfinns ökningen i hela landet med störst 
ökning i polisregion Syd. Även antalet tjänstefel som 
rör befattningshavare vid Åklagarmyndigheten har 
ökat under 2019. 

Den näst största brottskategorin som anmäldes 
under 2019 till SU var våldsbrott. Minskningen av 
anmälda våldsbrott som uppvisats de senaste åren 
stannade av under 2019 och låg i nivå med 2018. 
Brottskategorin ”övriga brott”, där bedrägeribrott 
ingår, låg fortsatt högt under 2019, vilket huvudsak-
ligen beror på det stora antalet bedrägeriärenden 
gällande nämndemän som inkom i början av året. 
De ärenden som SU vanligtvis hanterar gällande 

bedrägeribrott handlar oftast om bidragsbrott mot 
Försäkringskassan och annan begäran som inte varit 
tjänsterelaterat. Andra brottskategorier som under 
året uppvisat en ökning i antalet anmälningar är 
narkotikabrott och brott mot tystnadsplikt. Antalet 
anmälningar avseende dataintrång har ökat i jäm-
förelse med 2018 och ligger åter i nivå med 2016 och 
2017. 

  
TJÄNSTEFEL
Brottet tjänstefel är definierat i brottsbalkens 20:e kapitel 
första paragrafen som ”Den som uppsåtligen eller av oakt-
samhet vid myndighetsutövning genom handling eller un-
derlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften”. Det 
betyder att för att en felaktig handling ska kunna räknas 
som tjänstefel måste den ha skett vid myndighetsutövning, 
alltså när en polis eller annan tjänsteman utövar samhällets 
maktbefogenheter mot en enskild individ. Ärenden om 
tjänstefel som utreds av SU kan till exempel handla om en 
polis som har vägrat ta upp brottsanmälan, en operatör vid 
ledningscentral som inte har agerat på allvarlig information 
eller en arrestantvakt som har behandlat en intagen på fel 
sätt. Rubriken tjänstefel används också ofta när det inte går 
att hitta någon annan lämplig beskrivning av händelsen,  
som när något som inte är ett brott ändå anmäls till SU. 
Dessa ärenden ska avslutas och om det berör någon an-
ställd vid Polismyndigheten ska de lämnas till gruppen för 
skiljande och disciplinärenden (GSD).

6.3 Underrättelser
Under 2019 har 343 underrättelseärenden registrerats 
vilket är cirka 13 procent fler i jämförelse med 2018. 
Drygt 15 procent av ärendena resulterade i att en 
eller flera brottsanmälningar upprättades. I övriga 
fall avskrevs ärendena för att det visade sig att upp-
gifterna var felaktiga, inte konkreta eller att någon 
brottslig handling inte hade begåtts. Det kan också 
ha handlat om att informationen bedömdes vara ett 
riskbeteende hos den enskilde utan att det rörde sig 
om ett brott. I dessa  fall lämnas ofta information till 
Polismyndighetens verksamhetsskyddsorganisation.
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bedrägeribrotten som inkom december 2018 och 
januari 2019 redovisats, totalt handlar det om cirka 
670 ärenden. Bortsett från dessa ärenden har ändå 
fler ärenden redovisats till åklagare under 2019 i jäm-
förelse med 2018. Det är bedrägeriärenden avseende 
andra befattningshavare än nämndemän, främst 
polisanställda, som ligger bakom ökningen samt 
dataintrång.

Redovisningsandelen var betydligt lägre än övriga 
Polismyndigheten (se Polismyndighetens årsredo-
visning 2019), vilket är förväntat med tanke på hur 

Den vanligaste brottsligheten som förekommit i 
underrättelserna till SU under 2019 har handlat om 
brott mot tystnadsplikt och dataintrång (cirka 30 % 
av totala inflödet), följt av olika typer av narkotika-
brott vilket är en markant ökning från tidigare år. 
Cirka 14 procent av ärendena har berört beteenden 
som inte är brottsliga, men som i övrigt bedömts 
olämpliga, exempelvis relationer med kriminella 
personer. Andra uppgifter om brott som kommit in 
till SU:s underrättelseenhet har avsett dopningsbrott, 
penningtvätt, stölder och bedrägerier. Även korrup-
tions- och insidermisstankar har förekommit. 

Under 2019 har information gällande polisstuden-
ter ökat. De mest förekommande uppgifterna har 
varit kopplade till eget bruk av narkotika. 

6.4 Ärendeflöde och resultatmått
Årliga nyckeltal över ärendeflödet sedan SU inrätta-
des 2015 redovisas i tabell 2.

Under 2019 inleddes förundersökning i 1 239 ären-
den, det vill säga i 21 procent av samtliga inkomna 
ärenden. Brottskategorier med inledd förundersök-
ning har under året främst handlat om bedrägeri-
brott, tjänstefel, våldsbrott, dataintrång och brott 
mot tystnadsplikt. 

Antal ärenden som redovisats till åklagare under 
2019 uppgick till 888 stycken, vilket är betydligt fler 
än tidigare år. Under året har ärendena gällande 

TABELL 2 Resultatmått 2015–2019.

År
Inkomna  
ärenden

Bearbetade 
ärenden*

Redovisade 
ärenden till  

åklagare
Utrednings- 

andel**
Redovisnings-

andel***

Medelgenom- 
strömningstid  

bearbetade (dagar)

2015 5 586 1 921 140 7 % 3 % 78

2016 5 244 1 406 100 7 % 2 % 66

2017 5 595 1 233 150 12 % 3 % 81

2018 5 821 1 560 129 8 % 2 % 73

2019 5 904 1 835 888 48 % 14 % 87

* Bearbetade är antalet slutredovisade brott med inledd förundersökning.
** Utredningsandel är antalet brott som redovisats till åklagare dividerat med antalet bearbetade brott.
*** Redovisningsandel är antalet brott som redovisats till åklagare dividerat med antalet avslutade brott.



Årsrapport 2019 – Avdelningen för särskilda utredningar 
22

6.5 Budget och ekonomi
SU:s budgeterade medel ingår i Polismyndighetens 
tilldelning men har en egen anslagspost i reglerings-
brevet.

För 2019 var anslagsposten 50 635 tkr som ett 
resultat av att avdelningens anslagspost ökade efter 
ett ändringsbeslut i juni av regleringsbrevet. SU hade 
även ett överföringsbelopp från 2018 på 1 053 tkr. 

Årets anslagsförbrukning uppgick till 51 529 tkr 
vilket resulterade i ett överskott av anslaget på cirka 
160 tkr.

handläggningen i SU:s ärenden skiljer sig från övriga 
ärenden. Eftersom utredningar vid SU alltid har en 
åklagare som förundersökningsledare är det åkla-
garen som beslutar om förundersökningsprotokoll 
ska upprättas. I de ärenden åklagaren anser att det 
inte finns skäl att ta ärendet vidare till åtal läggs 
ärendet ner utan att förundersökningsprotokoll har 
färdigställts. När polisen är förundersökningsledare 
redovisas ärendet i sin helhet till åklagare för beslut 
om åtal ska väckas. Då blir också andelen redovisade 
ärenden högre. De flesta av SU:s redovisade ärenden 
går vidare till åtal.

Genomströmningstiden för bearbetade ärenden 
har ökat med 14 dagar från 2018 till 2019. Eftersom 
det är förhållandevis få förundersökningar som 
bedrivs vid SU kan några enskilda ärenden med 
många utredningsåtgärder ge stor påverkan på 
genomströmningstiden. Vissa typer av brott, såsom 
ekonomiska brott, kräver ofta omfattande utred-
ningsåtgärder vilket resulterar i förhållandevis långa 
handläggningstider. Sådana utredningar förekom 
både under 2018 och 2019. 
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exchange knowledge and discuss joint problem areas 
and solutions. SU took initiative in October 2019 to 
create a joint network for internal investigation  
operations within the mandate ofEuropol. The 
proposal received positive recognition and SU will 
continue to work with the network’s development 
during spring 2020.

SU was the host nation of the international anti-
corruption network EPAC/EACN annual conference, 
where National Police Commissioner Anders  
Thornberg and the Minister for Home Affairs Mikael 
Damberg were opening speakers.

The European Council has through the anti- 
corruption body GRECO examined and evaluated 
the Police Authority’s prevention activities against 
corruption and support for integrity. The examina-
tion resulted in six recommended actions for the 
Police Authority whereof one recommendation befell 
SU to achieve. SU has throughout the year initiated 
the process to execute the recommended action, 
which mainly concerns an increased visibility and 
transparency when accounting for SU’s cases. 

Due to SU being a separate department within the 
Police Authority, it is SU’s responsibility to make sure 
that the injured party receives the assistance and  
support in accordance with their rights. It is an 
important part of SU’s work to build trust in the 
department. During 2019 the department has initiated 
a project to analyse SU’s case handling process  
surrounding victim of crimes who are in need of  
support in an effort to examine whether extended 
efforts should be taken to secure the rights of the  
victim and how to implement any necessary changes.

During 2019 there were 5,900 complains of crime 
reported to SU, which is in line with the previous 
years. The majority of the complaints concerned 
employees within the police.

The Special Investigations Department (Särskilda 
utredningar, SU) was established by the Parliament 
due to the Swedish police reform of 2015. SU is an 
independent department within the Police Authority 
with a separate budget and offices that are geo- 
graphically located with a distance from the rest of 
the Police Authority.

The independence of SU is protected in relation 
to the rest of the Police Authority and is maintained 
through that the Head of Department is appointed by 
the Swedish Government and determines the financial 
framework for the department. Only special prose-
cutors have the authority to make decisions in SU 
preliminary investigations. SU works in separate IT 
systems from the rest of the Police Authority and only 
the personnel of SU have access to the case files within 
the department. The purpose is to secure that SU’s 
investigations are managed in compliance with the 
rule of law and integrity.

During 2019 SU has strengthened and developed 
the surveillance operations as a part of reinforcing 
quality and independence. The additional surveil-
lance resources have supplied information that have 
confirmed or denied the circumstances in criminal 
intelligence cases. This has resulted in that some 
cases have expanded due to a strengthened suspicion 
of crime while other cases could be terminated faster.

The department accomplishes its function to secure 
high quality investigations through experienced and 
competent staff workers. Clear and effective guide-
lines and a professional approach contribute to a 
legally secure operation. The victim of crime as well 
as the societal interest is defended at the same time as 
the person affected by the report is guaranteed their 
rights.

SU has developed an extensive cooperative net-
work both nationally as well as internationally.  
The purpose of the international cooperation is to 
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