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Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar det arbetsrättsliga området där uppsägnings- och avskedandeförfarandet 

lyfts fram. Fokus ligger på poliser som har begått brott utanför tjänsteutövningen. I arbetet 

kommer lagstiftningen om förfarandena belysas genom att Lag (1982:80) om anställningsskydd 

och Lag (1994:260) om offentlig anställning undersöks. Därigenom fastställs vad som kan ligga 

till grund för att en anställning ska upphöra. För att kunna fastställa vilka handlingar som leder 

till en anställnings upphörande måste det tas hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. 

För att kunna precisera dessa handlingar lyfts relevanta rättsfall från arbetsdomstolen fram i 

slutet av uppsatsen. Rättsfallen undersöks både var för sig och sinsemellan för att ge en mer 

bred förståelse för avskedandeförfarandet. 

Uppsatsen visar att den gemensamma nämnaren för att en anställning ska upphöra är, med 

hänsyn till omständigheterna, att brottet inte är av ringa grad. 
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1 Inledning 
Senast i september år 2015 blev en polis som misshandlat sin hustru dömd till dagsböter. Trots 

att ett brott i normalfallet kan utgöra grund för att en arbetstagare blir uppsagd från sitt arbete 

fick denna polisman behålla sin anställning. Händelserna föranleder huvudbry. Polisen är 

rättsväsendets ansikte utåt, någon som medborgarna ska kunna lita på och söka hjälp hos om 

situationen kräver det. De ska inte företa brottsliga handlingar utan ska vara ett föredöme och 

stå på rätt sida om lagen genom att förebygga och förhindra brottslighet. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att belysa uppsägning- och avskedandeförfarandet inom 

polismyndigheten, vad dessa innebär och vilken betydelse brottsliga handlingar utanför 

tjänsteutövningen har för dessa förfaranden. Arbetsdomstolens resonemang kommer att lyftas 

fram för att bringa klarhet i följande frågeställningar: 

 

- Vilka brottsliga handlingar av poliser kan ligga till grund för anställningens 

upphörande? 

- Vilka omständigheter kan påverka ett upphörande av en anställning när brottsliga 

handlingar föreligger? 

 

1.2 Metod och material 

I denna uppsats kommer den rättsdogmatiska och traditionella juridiska metoden att användas 

genom att fastställa gällande rätt och applicera relevant förarbete, lagstiftning, praxis och 

doktrin inom området för arbetsrätten. Förutsättningarna för upphörande av anställning kommer 

att presenteras utförligt, vidare kommer polisverksamheten med bland annat dess historia, 

befogenheter och verksamhetsändamål belysas för att sedan avslutas med relevanta rättsfall från 

arbetsdomstolen. Rättsfall från offentliga databaser där både avsked förelegat och inte förelegat 

förekommer vilket möjliggör en jämförelse hur domstolen har argumenterat. Detta med syfte 

att försöka klargöra riktlinjer för faktorer som domstolen fäst vikt vid i sin bedömning. Då fokus 

ligger på anställningens upphörande med anledning av brottsliga handlingar av poliser används 

ordet uppsägning synonymt med avsked. 

 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen kommer att avgränsas till att behandla brottsliga handlingar som företagits av poliser 

utanför tjänsteutövningen i Sverige. I och med svårigheten att avgöra om en handling ingår i 

polisens arbetsuppgifter eller inte kommer företeelser inom tjänsteutövningen att avgränsas 

bort. Fokus ligger mestadels på icke fullmaktsanställda. Andra grunder för uppsägning eller 

avsked än de som har sin grund i brottslig handling beaktas inte mer än översiktligt.  
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2 Anställning vid en statlig myndighet 
2.1 Behörighetsvillkor och sakliga grunder för anställning 

När en statlig tjänst ska tillsättas bör en arbetsgivare lägga stor vikt vid den sökande partens 

skicklighet och förtjänst men även ta hänsyn till jämställdhetsmål, allmänna arbetsmarknadsmål 

samt sysselsättningspolitiska- och socialpolitiska mål enligt 4§ Anställningsförordning 

(1994:373)1 samt 12 kapitlet 5§ Regeringsform (1974:152), RF, och 4§ Lag (1994:260) om 

offentlig anställning, LOA. Kravet på förtjänst och skicklighet motiveras med att endast de bäst 

lämpade personerna ska utöva offentliga funktioner. Med detta menas med att objektivitet ska 

ligga till grund vid tillsättningen av statliga tjänster vilket är i de enskilda medborgarnas och 

samhällets intresse. Begreppet skicklighet innebär tidigare kunskaps- och yrkeserfarenhet, 

övrig erfarenhet, personliga egenskaper och praktisk och teoretisk utbildning medan förtjänst 

menas med tjänstemannens tjänsteår. Om inga särskilda skäl föreligger enligt 4§ LOA ska 

kravet på skicklighet sättas främst.2 

 

Skillnaderna mellan att vara anställd i offentlig eller privat sektor har minskat mer och mer 

under de senaste decennierna. Största skillnaden är att inom offentlig sektor innebär 

anställningsförfarandet en myndighetsutövning. Arbetsgivaren väljer inte själv fritt vem som 

ska anställas utan tar istället hänsyn till särskilda faktorer. Tillsättningen av en statlig tjänst kan 

överklagas och anställningen tillsätts då av den part som vinner ett eventuellt överklagande.3 

Handläggningen av anställningsärendet kan medföra straffrättsligt ansvar genom tjänstefel om 

handläggaren genom uppsåt eller av oaktsamhet handlar eller avstår från att handla och 

därigenom åsidosätter sina skyldigheter.4 

 

Polismyndigheten är enligt lag en statlig förvaltningsmyndighet och den enda myndighet som 

får bedriva polisverksamhet. De är direkt underställda regeringen, verksamheten innefattar 

myndighetsutövning vilket i detta fall innebär att en anställning inom polisväsendet är en 

anställning i offentlig tjänst.5  

 

2.2 Anställningens upphörande 

Beroende på vilken anställningsform som föreligger bestämmer den hur anställningen rättsligen 

upphör och vilket skydd arbetstagaren har, vilket regleras närmare i Lag (1982:80) om 

anställningsskydd, LAS. En anställning kan, enligt 4 och 5§§ LAS, gälla under en begränsad 

tidsperiod eller tillsvidare. Det får även avtalas om att anställningen ska innefatta en prövotid 

på sex månader vilken antingen övergår i en tillsvidareanställning eller avslutas när tiden för 

prövningen går ut. Om prövotiden ska avbrytas ska arbetsgivaren informera den berörde innan 

prövotiden gått ut.6 En tidsbegränsad anställning gäller under en begränsad tid och kräver ingen 

uppsägning eller saklig grund varken från arbetsgivarens eller arbetstagarens sida. Om det inte 

har avtalats om att avbryta anställningen innan den löpt ut kan anställningen vanligtvis inte 

sägas upp i förtid på annat sätt än om arbetstagaren begått grovt kontraktsbrott.7 Ska en 

tidsbegränsad anställning inte förlängas eller övergå till en tillsvidareanställning efter 

                                                           
1 Ahlström 2010 s. 23. 
2 Andersson, Bejstam, Edström & Zanderin 2004 s. 147-148. 
3 Glavå 2016 s. 261-262, 301. 
4 Ahlström 2010 s. 18; 20:1 BrB. 
5 Se bland annat 1§ Polisförordning (2014:1104) samt Berggren & Munck 2011 s. 14-16. 
6 Glavå 2016 s. 232-233, 240, 257-259, 378. 
7 Glavå 2016 s. 373-376; 4§ LAS. 
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anställningen löpt ut måste arbetsgivaren meddela den anställde detta senast en månad innan 

anställningen upphör. Innebär den tidsbegränsade anställningen en säsongsanställning eller för 

en kortare tid än tolv månader under sammanlagt tre år bör arbetstagaren informeras om 

anställningstidens längd vid anställningens början enligt 15§ LAS. 

 

En tillsvidareanställning enligt 4§ LAS gäller, precis som det låter, tillsvidare och för 

uppsägning krävs saklig grund, arbetsgivaren kan inte säga upp en anställd hur som helst utan 

måste iaktta gällande lagstiftning. Enligt 7, 8 och 10§§ LAS kan uppsägning ske på grund av 

tekniska, ekonomiska, personliga eller organisatoriska skäl och om så är fallet ska arbetsgivaren 

meddela berörda personligen och skriftligen. Uppsägning delas ofta i två separata grupper, 

uppsägning på grund av personliga skäl samt uppsägning på grund av arbetsbrist. När 

arbetsbrist är för handen är arbetsgivaren skyldig att iaktta kollektiva och individuella 

skyddsregler, det vill säga att bland annat förhandla med eventuell arbetstagarorganisation och 

ta hänsyn till turordningsregler samt återanställningsrätten.8 

 

Största skillnaden mellan att bli uppsagt och avskedad är, enligt 12§ LAS, att vid uppsägning 

måste arbetstagaren förhålla sig till en uppsägningstid där han eller hon är skyldig att arbeta 

kvar hos arbetsgivaren fram till uppsägningstiden går ut. Under denna tid erhåller arbetstagaren 

fortfarande sina anställningsförmåner och sin lön. Oavsett om arbetsgivaren kan erbjuda arbete 

under uppsägningstiden eller inte är denne skyldig att utge lön. Vid avsked måste arbetstagaren 

lämna anställningen vid en bestämd tid eller med omedelbar verkan och erhåller ingen lön eller 

andra förmåner.9 

 

2.3 Offentliganställdas grundlagsskydd 

Offentligt anställda har möjlighet att yttra sig i muntlig eller skriftlig form i bland annat 

massmedia gällande uppgifter av de allra flesta slag, förutsättningsvis att sådana uppgifter som 

följer av författningsgrundad tystnadsplikt inte röjs. Poliser har möjlighet att yttra sig i media 

utan risk för repressalier från arbetsgivarens sida eller att arbetsgivaren utreder vem som delgett 

massmedierna de aktuella uppgifterna. Tack var bland annat 2:1 1st 1 tryckfrihetsförordning 

(1949:105) och yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) finns det möjlighet för poliser att till 

exempel blogga om sitt arbete på internet utan att bli straffade. Självfallet är inte skyddet totalt 

utan sanktioner kan exempelvis följa om polisen innehar en förtroendeställning eller om han 

eller hon har avslöjat särskilda uppgifter genom vårdslöshet eller av uppsåt. Bedömning görs 

från fall till fall och tar hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.10 

 

2.4 Konstitutorial- och fullmaktsanställning 

En tidigare form av anställning inom staten var konstitutorialanställning. Anställningsformen 

upphörde att gälla i januari 1977. Trots att konstitutorialanställning inte längre utfärdas kan det 

finnas anställda som fortfarande innehar en sådan anställning, dessa lyder då under 

statstjänstemannalagens äldre bestämmelser i enlighet med LOA:s övergångsbestämmelser. 

Statstjänstemannalagen (1965:274) kan aktualiseras när en konstitutorialanställning är för 

handen och tolkning av förfarandet är nödvändigt. För att en arbetstagare med en 

konstitutorialanställning ska kunna sägas upp krävs det att det företagna ska vara av allvarlig 

                                                           
8 Glavå 2016 s. 399, 490-494. Reglerna för förhandlingsskyldighet återfinns i 11-15, 38 §§ Lag (1976:580) om 

medbestämmande i arbetslivet, MBL, samt 29, 32 §§ LAS. 
9 Sigeman & Sjödin 2013 s. 202-203; Viklund & Bylund 2014 s. 213-214. 
10 Glavå 2016 s.527-529. Se Ds. 2001:9 för offentliganställdas yttrande- och meddelarfrihet. 
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karaktär, varken personliga skäl eller arbetsbrist kan ligga till grund för en uppsägning.11 

Tidigare konstitutorialanställda hade förflyttningsskyldighet, idag faller skyldigheten att flytta 

till en annan arbetsplats bland annat på domare och poliser enligt 11:7 3st. RF samt 5§ Polislag 

(1984:387), PL, och sker då med anledning av organisatoriska skäl. 

 

Anställning genom fullmakt är aktuellt än idag, dock är det inte särskilt vanligt förekommande. 

Normalt sett är det, precis som med nyss nämnda konstitutorialanställning, bara domare som 

tilldelas en sådan anställning, för övrigt faller det på regeringen att besluta om andra än domare 

ska erhålla en anställning enligt 3§ lag (1994:261) om fullmaktsanställning, LFA. Jämfört med 

andra anställda ställs det särskilda krav på fullmaktsanställda, de är skyldiga att bland annat 

utföra andra sorters arbetsuppgifter och förflyttas till andra orter. Precis som en 

konstitutorialanställning inte kan upphöra genom personliga skäl eller arbetsbrist gäller 

detsamma för en fullmaktsanställning enligt 18§ LAS. Likaså kan en arbetstagare med 

fullmaktsanställning hos Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen frånskiljas sin anställning 

enligt 9§ LFA om det är med hänsyn till landets bästa.12 

 

2.5 Arbetstagarens skyldigheter gentemot arbetsgivaren 

2.5.1 29/29-principen 

Arbetsskyldigheten inom statlig tjänst utgår från 29/29-principen. Principen härstammar från 

domen AD 1929 nr 29 som behandlade en fråga gällande arbetstagares arbetsskyldighet vid ett 

pappersbruk. Domstolen fastställde följande utifrån gällande kollektivavtal: arbetstagare är 

skyldiga att utföra, för arbetsgivarens räkning, endast sådant arbete som har ett naturligt 

samband med bolaget verksamhet samt att det faller inom de individuella arbetarnas generella 

arbetskvalifikationer. Arbetsuppgifter som föll utanför detta var arbetarna inte skyldiga att 

utföra. 

 

2.5.2 Arbetsskyldighet 

Enligt 6c§ LAS ska arbetsgivaren senast en månad efter arbetstagarens tillträdesdag skriftligen 

informera arbetstagaren bland annat om villkoren för anställningsavtalet, arbetsuppgifter samt 

dennes yrkesbenämning. Informationen är viktig då arbetstagaren medvetandegörs om vad 

anställningsförhållandet innebär och kan därmed undvika att begå eventuella misstag. Likaså 

kan han eller hon genom informationen bli varse om att gränsen för anställningsavtalet för 

anställningen har överträtts om så skulle vara fallet. 

 

Då arbetsgivaren har rätt att fördela och leda arbetet genom hans eller hennes ägande av 

verksamheten är arbetstagaren skyldig att utföra arbetsuppgifter givna inom ramen för 

kollektivavtal samt utifrån den nyss nämnda 29/29-principen.13 Arbetsskyldigheten inom statlig 

tjänst tar särskild hänsyn till arbetstagarens befattning och det individuella anställningsavtalet. 

Arbetsdomstolen, AD, har slagit fast att om arbetets innehåll har beskrivits närmare i 

befattningsbeskrivningar, tjänsteförteckningar eller liknande anses arbetsskyldigheten mer klart 

angiven.14 Inom vissa myndigheter förekommer det kommenderingar som inte framgår av 

anställningsavtalet men som anställda fortfarande är skyldiga att följa. Sådana befallningar 

förekommer vanligtvis inom myndigheter så som polisen och Försvarsmakten.15  

                                                           
11 Prop. 1993/94:65 s.10, 137. 
12 Ahlström 2010 s.22-23, 53. 9§ LFA hänvisar till 31§ LOA. 
13 Ahlström 2010 s. 42, 123-124. 
14 AD 1982 nr 152. 
15 Prop. 1975/76:105 s. 215. 
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Poliser är enligt 1 och 2§§ PL skyldiga att bland annat garantera allmänheten skydd, 

upprätthålla och övervaka den allmänna säkerheten och ordningen, förhindra och förebygga 

brott samt utreda begångna brott. Förutom detta ska de även agera hänsynsfullt och inge 

förtroende till allmänheten samt, när de inte är i tjänst, förhindra svårare brott och allvarligare 

störningar av den allmänna ordningen och säkerheten enligt 10 och16§§ Polisförordning 

(2014:1104). 

 

Beroende på arbetsgivarens verksamhet och avtal är arbetstagaren skyldig att förhålla sig till 

platsen för arbetet, denne kan inte motsätta sig till exempel tjänsteresor eller internationellt 

arbete om det ingår i yrket eller så har avtalats om. Förflyttning till en näraliggande ort eller 

inom samma ort, även kallat ”bekvämt pendlingsavstånd” är något som kan förekomma.16 

Arbetsskyldigheten kan dock vara ännu mer vidsträckt geografiskt sett genom 

förflyttningsskyldighet. Detta är inte särskilt vanligt förekommande utan åvilar, som tidigare 

nämnt, främst domare, anställda med konstitutorial samt fullmaktsanställda. 

Förflyttningsskyldigheten framgår av det individuella anställningsbeslutet, anställningsavtalet, 

kollektivavtal eller av sedvänja.17 När det kommer till poliser är de enligt 15§ Polisförordning 

(2014:1104) skyldiga att arbeta i hela Sverige. 

 

2.5.3 Lojalitetsplikt 

Arbetstagarens lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren är inte lagstadgad utan beskrivs främst av 

AD som att en arbetstagare ska sätta arbetsgivarens intresse före sitt eget. Enligt 7§ LOA får 

arbetstagaren inte arbeta med konkurrerande arbetsuppgifter på sin fritid, bedriva sådan 

verksamhet, avslöja viktig information till arbetsgivarens konkurrenter eller vidta andra 

åtgärder som kan åsamka skada på arbetsgivaren. Till lojalitetsplikten kan även biförpliktelser 

ingå och påverkas av tjänstens innehåll eller arbetstagarens ställning. Lojalitetskraven varierar 

beroende på verksamhetens beskaffenhet, arten av arbetsuppgift, branschförhållanden med 

mera.18 

 

I AD 2011 nr 74 hade en polisman på sin fritid bloggat på internet om polismyndighetens 

verksamhet. AD konstaterade, med hänsyn till övriga omständigheter, att polismannen inte 

hade brutit mot lojalitetsplikten utan hade använt sig av sin grundlagsskyddade yttrandefrihet.   

Hade mannen däremot, med hänsyn till övriga omständigheter, innehaft en högre 

förtroendeställning kunde han ha ansetts vara illojal och därmed skiljts från sin anställning. 

 

2.6 Personalansvarsnämnd 

Myndigheter som lyder under regeringen måste följa särskilda regler jämfört med myndigheter 

i kommunal eller privat sektor. Alla myndigheter som faller under staten är skyldiga att ha en 

egen personalansvarsnämnd som hanterar frågor och handlägger ärenden om personalen om de 

i sin tjänste- eller myndighetsutövning handlat på ett felaktigt sätt. Frågor gällande LOA, som 

till exempel åtalsanmälan, avstängning från arbetet och disciplinansvar, faller under 

ansvarsnämndens ansvar.19 Regler kring krav på polismyndighetens personalansvarsnämnd, 

                                                           
16 Viklund & Bylund 2014 s. 98-101. 
17 Ahlström 2010 s. 51-52. För vidare läsning se bland annat Ahlström 2010 s. 51-60. 
18 Andersson, Bejstam, Edström & Zanderin 2004 s. 335. 
19 Andersson, Bejstam, Edström & Zanderin 2004 s. 41. 
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PAN, återfinns i 25§ Myndighetsförordning (2007:515), MF och 49-51§§ i Förordning 

(2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten. 
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3 Polismyndigheten 
3.1 Förstatligandet 

Polisväsendet är sedan 1 januari 1965 förstatligat och lyder under Regeringen och 

justitiedepartementet. Tidigare ankom det på städerna och kommunerna att bilda polisdistrikt 

där en lands-, stadsfiskal eller polismästare intog rollen som polischef. Landshövdingen och 

landsfogden bar polisledningsansvaret i länet där den sistnämnde iklädde sig rollen som 

åklagare och polis samt i vissa fall verkställde domstolsbeslut. 

 

Målet med reformen om förstatligandet var bland annat att förändra polisens arbetsmetoder och 

därigenom åstadkomma ett bättre polisskydd i städer och på landsbygden, göra polisen 

tillgänglig dygnet runt samt specialisera dem inom den brottsutredande verksamheten. Genom 

1965 års reform möjliggjordes en bättre material- och personalresursfördelning och 

effektivisering likaså öppnades distriktsgränserna vilket gjorde att både större och samlade 

polisinsatser kunde åstadkommas mellan distrikten. Kommunala rådgivande polisnämnder 

upprättades och polisdistrikten gick från att vara 554 till 119 stycken. 

 

I och med behovet av tillsyn av samt råd och riktlinjer inom utövandet av polisyrket medförde 

reformen inrättandet av en ny myndighet som kom att lyda direkt under Regeringen, 

Rikspolisstyrelsen. Rikspolisstyrelsen var central med en rikstäckande funktion, de styrde upp 

regler och riktlinjer för verksamheten och uppbar uppgiften om säkerhetspolisen. Polisväsendet 

och dess verksamhet kom att lagstiftas och organiserades bland annat genom polisinstruktion 

(1964:764)20 och föreskrifter om polismännens allmänna åligganden.21 

 

Idag är polismyndigheten en enhetlig myndighet som består av sju regioner med åtta nationella 

avdelningar och leds av rikspolischefen vilken utses av regeringen. Sedan 1 januari 2015 är Dan 

Eliasson rikspolischef.22 

 

3.2 Verksamhet och ändamål 

För att bli anställd som polis ställs det krav om särskilda kvalifikationer, i detta fall att personen 

genomgått särskild grund- eller polisutbildning, är svensk medborgare och i övrigt uppfyller 

kraven på lämplighet så som skicklighet och förtjänst enligt 3-5§§ Polisförordning (2014:1104), 

5§ Förordning (2014:1105) om utbildning till polisman samt 5§ LOA. Redan vid ansökan till 

polisutbildningen läggs särskild vikt vid bland annat fysiska, psykiska och medicinska krav. 

Även en säkerhetsprövning utförs, allt för att kunna fastställa lämplighet och pålitlighet för 

yrket.23 För att polisverksamheten ska kunna utföras på ett professionellt och rättssäkert sätt i 

en värld som är i ständig förändring läggs stor vikt vid utbildningen.24 Inför beslut om 

anställning tas nyss nämnda förtjänst och skicklighet i beaktning men avgörs alltid utifrån ett 

objektivt perspektiv.25 

 

Polismyndigheten ska ge samhället skydd och annan hjälp, upprätthålla säkerheten och den 

allmänna ordningen samt verka för rättvisa och trygghet. Vidare ska de, enligt 1 och 2§§ 

                                                           
20 Senast omtryckt SFS (2014:1102). 
21 Berggren & Munck 2011 s. 11-18. 
22 Polisen Organisation 2015. 
23 Polisen Antagningsprocessen 2015.  
24 Polisen Utbildningens innehåll 2015. 
25 Ahlström 2010 s. 23. 
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Polislag (1984:387), förebygga, förhindra och upptäcka verksamhet av brottslig art, ingripa när 

det inträffat störningar, beivra och utreda sådana brott som faller under allmänt åtal och bidra 

med upplysningar, skydd och annan hjälp till allmänheten när polisen lämpligen kan 

understödja med sådan. I enlighet med 2, 4 §§ Förordning (2014:1102) med instruktion för 

Polismyndigheten ska polisverksamheten ska bedrivas på ett rättssäkert sätt och samarbeta 

internationellt gällande bistånd, fredsfrämjande verksamhet och brottsbekämpning.26 

 

Enligt polismyndigheten i Västra Götalands rapport, TILLIT, en strategisk vision för förtroende 

och prevention, anses allmänhetens förtroende för polisen vara en förutsättning för att de ska 

kunna arbeta effektivt, inneha legitimitet och att medborgare ställer upp som vittnen och 

anmäler brott. Utan dessa faktorer uppstår svårigheter för verksamhetsutövningen likaså kan 

vissa delar av eller till och med hela rättsväsendet bli lidande om det saknas förtroende till 

någon del av verksamheten. Vilken inställning medborgarna har till polisen verkar bland annat 

bero på intresset för verksamheten, bedömningar av verksamhetens kvalitet och trovärdighet 

samt samhällets opinionsklimat och allmänna värderingar. Förtroendet påverkas även av den 

egna och andra medborgares erfarenhet av rättsväsendet.27 AD har i flertalet domar framhållit 

kravet på oförvitlighet på anställda inom polismyndigheten. För att polisen ska kunna åtnjuta 

allmänhetens förtroende och få utöva sin verksamhet krävs det att polisen är oförvitlig, det vill 

säga att de är hederliga och ärliga, både inom och utanför tjänsteutövningen. De ska inte ha 

begått något omoraliskt eller olaglig och ska avstå från att utföra sådana handlingar.28 

 

3.3 Befogenheter 

För att polisen ska kunna upprätthålla ordningen i samhället, avvärja brott samt agera 

brottsförebyggande måste de för detta ändamål ha blivit tilldelade vissa befogenheter som 

möjliggör lagliga ingripanden. Polisen får enligt 8§ PL, och med hänsyn till övrig gällande 

lagstiftning verkställa en tjänsteuppgift genom att beakta behovs- och 

proportionalitetsprincipen. Polisen får endast ingripa om det krävs för att polisens skyldigheter 

ska kunna fullgöras, till exempel stoppa eller förhindra en aktuell fara. Likaså ska ingripandet 

vara försvarligt med beaktning till syftet med åtgärden och omständigheterna i övrigt. Om våld 

eller tvång måste användas är kravet att det ska användas så lite våld eller tvång som möjligt 

för att det önskade resultatet ska kunna åstadkommas. Självfallet måste polisingripanden 

förhålla sig inom ramen för författningarna, det får under inga omständigheter förekomma 

lagöverträdelser för att få bukt med ett problematiskt ingripande. Poliser har rätt att enligt 10§ 

PL, med hänsyn till det nyss nämnda, att vid beaktande av omständigheterna och om det kan 

ses som försvarligt inom ramen för ett tjänsteutövande, använda våld. Våld får användas bland 

annat för att avvisa personer från ett område, frihetsberöva en person, stoppa ett transportmedel 

för kontroll eller om det krävs för att upprätthålla säkerheten eller den allmänna ordningen och 

det står klart att det krävs våld för att åtgärden ska kunna genomföras. Om nu situationen kräver 

våldsanvändning ska polisen, om det inte redan står klart och med hänsyn till situationen, 

tydliggöra att hon eller han är polis. 

 

Om den aktuella situationen är av särskilt allvarlig art där det till exempel förekommer hot, 

skjutvapen, knivar eller liknande får polisen, enligt 24 kap. 1§ Brottsbalk (1962:700), BrB, om 

nödvärn samt Kungörelse (1969:84) om polisens användning av skjutvapen, använda sig av sitt 

                                                           
26 För vidare läsning om vilka förordningar och lagar som styr polismyndighetens arbete se: Polisen Styrning av 

polisen 2015. 
27 Polismyndigheten TILLIT – en strategisk vision för förtroende och prevention 2006, s. 6-7. 
28Nationalencyklopedin Oförvitlig 2015. Se till exempel AD 1984 nr 112. 
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skjutvapen för att skydda sig själva och andra. Precis som när det kommer till våldsanvändning 

måste polisen noggrant överväga situationen om det är möjligt att använda sitt tjänstevapen 

utan att det finns risk att någon eller något skadas. Det bör tas särskild hänsyn till kontrollen 

över skottfältet, beroende på om det är ett långt skjutavstånd eller dålig sikt så som till exempel 

dimma, mörker eller regn som kan påverka brukandet av tjänstevapnet. Vapnet bör undvika att 

användas om det ska avfyras mot eller från en bil i rörelse, eller om målet är att oskadliggöra 

en person. Det ska främst siktas mot benen om inte personen står på nära håll eller om angreppet 

ter sig snabbt. Likaså bör det övervägas om tjänstevapnet ska användas om det finns risk att en 

pistolkula kan ändra bana om det träffar ett föremål eller om rikoschetter kan förekomma. 

Polisen har rapporteringsskyldighet när tjänstevapnet har brukats oavsett om det avlossats av 

misstag eller med avsikt. Polismyndigheten måste då rapporteras om detta genom ansvarig 

polis. Förefaller det misstanke om brott genom brukandet av tjänstevapnet som hamnar under 

allmänt åtal faller det på en åklagare att leda en utredning. Oavsett om en händelse kan medföra 

påföljd eller inte är det obligatoriskt att alla inkomna ärenden granskas.29 

 

3.4 Polisens personalansvarsnämnd, PAN 

När frågor om prövning av bland annat skiljande från anställning av statligt anställda är aktuellt 

kopplas personalansvarsnämnden in enligt 25-26§§ MF. Tjänsteansvarsfrågor om anställda 

inom polisväsendet prövades tidigare av länsstyrelsen men från den 1 juli år 1987 ankommer 

det på det PAN att handha dessa ärenden. Nämnden består av ordförande, Rikspolischefen, en 

chefsjurist från Rikspolisstyrelsen, fyra ledamöter vilka är särskilt utsedda, samt två 

personalföreträdare. Gäller ärendet anställda vid Rikskriminalpolisen eller Säkerhetspolisen ska 

rikskriminalchefen eller säkerhetspolischefen delta i sammansättningen.30 När minst fyra 

ledamöter samt ordförande är närvarande är nämnden beslutsför. Nämnden ingår i 

Rikspolisstyrelsen och prövar, enligt 25§ MF, frågor om skiljande från tillsvidareanställningar 

med anledning av personliga skäl, åtalsanmälan, disciplinansvar och avstängning. PAN 

överprövar även Rikspolisstyrelsens beslut om studenter vid polisutbildningen. Nämnden har 

möjlighet att antingen säga upp eller avskeda en anställd eller skriva av ärendet. I fall där 

arbetstagarens skyldigheter mot arbetsgivaren åsidosatts av oaktsamhet eller uppsåt i tjänsten 

kan PAN utdöma disciplinpåföljder så som löneavdrag eller varning. Påföljd får inte utdömas i 

fall, sedan samtliga omständigheter tagits i beaktning, som är av ringa art. Förutom dessa 

ärenden kopplas även PAN in om ett av Rikspolisstyrelsens beslut överklagas av en part. 

Nämnden kan då komma att pröva det överklagade beslutet. 

 

Ärenden i PAN handläggs genom att arbetstagaren kontaktas skriftligen och ges möjlighet att 

uttala sig om saken. Om yttrande till domstol krävs inhämtar PAN dessa från den i fallet aktuella 

polismyndigheten, åtalade arbetstagaren och i vissa fall Polisförbundet. PAN prövar sedan 

ärendet när det är berett. Arbetstagaren kan närvara personligen men vanligtvis sker 

handläggningen skriftligen. PAN sammanträder vanligtvis en gång per månad.31 

 

Polismyndigheten styrs av föreskrifter eller lag i form av direktiv från staten. Åtgärder från 

staten utmynnar i handlingar av polisverksamheten, det vill säga den demokratiska styrkedjan. 

För att myndigheten ska kunna uppnå legitimitet krävs det att verksamheten ger resultat och 

löser problem. I och med polismyndighetens medborgarkontakt kräver allmänhetens tillit och 

förtroende för myndigheten blir det till en politisk fråga. Den sista länken i den demokratiska 

                                                           
29 Polisen Polisens befogenheter 2015; Polisen Polisens rätt att använda skjutvapen 2015. 
30 Nämndens sammansättning framgår närmare av 26§ instruktion för Rikspolisstyrelsen.  
31 Polisförbundet Personalansvarsnämnden PAN 2015. 
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styrkedjan är just medborgarna, kedjan inleds med allmänna val och avslutas till sist med 

åtgärder från statligt håll. Uppstår svårigheter för myndigheter bland annat med att ge resultat 

och lösa problem kan legitimiteten för myndigheten påverkas genom allmänhetens förändrade 

tillit och förtroende, vilket i sig kan påverka hela den demokratiska styrkedjan. 

 

På den offentliga verksamheten finns krav på att verksamheten ska vara transparent.  

Beslutsfattare, medborgare och andra intresserade av den offentliga verksamheten ska kunna ta 

del av bland annat beslut om samhällslivet, om vilken omfattning och inriktning åtgärder ska 

ha och vilka resurser som ska vara tillgängliga. Besluten ska vara i öppna former, motiverade 

och redovisade på sådant sätt att den offentliga verksamheten enkelt kan överskådas. 

Polismyndighetens verksamhet redovisas bland annat genom årliga verksamhetsrapporter från 

Rikspolisstyrelsen vilka visar ärendehandläggningen av anmälningar mot poliser för det gångna 

året. Verksamhetsrapporten från år 2014 är den tjugosjunde i ordningen.32 

 

  

                                                           
32 Eklund & Landström 2013 s. 28; Polisen Personalansvarsnämndens verksamhetsrapport 2014 2015, s. 6-7. 
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4 Anställningens upphörande på grund av personliga skäl 
4.1 Uppsägning eller avsked 

En anställning kan upphöra antingen genom uppsägning eller genom avsked. Vad som avgör 

om en anställning upphör genom ett avsked eller en uppsägning beror, som tidigare nämnt, på 

personliga skäl eller på grund av arbetsbrist. Uppsägning kan ske från både arbetstagarens och 

arbetsgivarens håll. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida erhåller arbetstagaren en 

uppsägningstid vilken bestäms utifrån anställningens längd. Om inget annat är bestämt arbetar 

arbetstagaren hela uppsägningstiden och får lön för detta arbete. En uppsägning som sker från 

arbetstagaren själv medför att han eller hon enligt 11 och 12§§ LAS erhåller en uppsägningstid 

om en månad. Till skillnad från uppsägning kan ett avsked endast ske från arbetsgivarens sida.33 

 

4.1.2 Avsked 

Enligt 18§ LAS kan, som tidigare nämnt, en arbetsgivare avskeda en arbetstagare endast om 

det har grund i personliga skäl, det vill säga att åliggandena mot arbetsgivaren grovt åsidosatts 

av arbetstagaren. Precis som vid uppsägning är det arbetsgivaren som har bevisbördan och 

måste kunna bevisa att arbetstagaren har begått den särskilda handlingen. Vid ett 

avskedsförfarande kan ledning sökas i praxis till 11 kap. 1§ lag (1976:600) om offentlig 

anställning. Praxis visar bland annat att vid bedömningen om den anställde kan anses som 

lämplig för fortsatt innehav av anställningen ska hänsyn tas till misskötsamheten samt övriga 

omständigheter. När det ska tas ställning till vad en arbetstagare rimligen ska behöva tåla av en 

arbetstagare som grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren ger förarbetena till 18§ LAS 

en klar riktlinje. Ett grovt åsidosättande av arbetstagarens åligganden som är av vårdslös eller 

avsiktligt art är något som arbetsgivaren inte nödvändigtvis ska behöva acceptera. 

 

Inte bara allvarligare former av misskötsamhet utan även brottsliga förfaranden kan ligga till 

grund för avsked, speciellt inom offentlig anställning. Särskild tyngd läggs på 

förtroendeställningen, arbetstagarens personliga förhållanden och tjänstens beskaffenhet. 

Uppfylls kraven på avsked finns det då inte någon anledning att ta hänsyn till bland annat 

anställningstid eller arbetstagarens ålder. Avskedandet ska ske minst en vecka i förväg i skriftlig 

form till den anställde personligen samt till facket om denne är fackligt engagerad enligt 30§ 

LAS.34 

 

4.2 Uppsägning på grund av personliga skäl 

För att en arbetsgivare ska få rätt att säga upp en arbetstagare måste saklig grund föreligga enligt 

7§ LAS. Saklig grund för uppsägning kan vara av personliga skäl eller arbetsbrist. Uppsägning 

på grund av personliga skäl föreligger när arbetstagaren personligen brutit mot 

anställningsavtalet genom förseelser eller andra handlingar inom eller utanför 

tjänsteutövningen. Personliga skäl kan innebära misskötsamhet så som illojalitet, brottsliga 

handlingar, brott mot anställningsavtalet, inte följa föreskrifter eller att inte använda 

skyddsanordning. 

 

Beroende på vilken grund uppsägningen gäller aktualiseras olika regler.35 Generellt sett ligger 

bevisbördan hos arbetsgivaren, han eller hon får endast lägga faktiska förhållande till grund för 

                                                           
33 Adlercreutz & Mulder 2013 s. 203-206. 
34 Adlercreutz & Mulder 2013 s. 503-504, 542-544; Bylund, Elmér, Viklund & Öhman 2004 s. 160-161; 18-20 §§ 

LAS. 
35 Bylund, Elmér, Viklund & Öhman 2004 s. 96. 
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ett frånskiljande av anställningen. Uppsägningen ska skriftligt riktas till arbetstagaren 

personligen, och om arbetstagaren begär en motivering till uppsägningen är arbetsgivaren 

skyldig att utge även detta i skriftligt form. Arbetsgivaren kan inte i ett senare skede uppge 

annan orsak till grund uppsägningen än den som är given och om skriftlig motivering vägrar 

utges kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig enligt 8-10 §§ LAS. Av praxis kan man dra 

slutsatsen att en omständighet som arbetsgivaren inte känt till sedan tidigare i vissa fall kan 

ligga till grund för en uppsägning förutsättningsvis att arbetsgivaren kan påvisa att händelsen 

inträffat.36 

 

Som sagt är det arbetsgivaren som har bevisbördan när det kommer till saklig grund för 

uppsägning. Enligt praxis ställs tre kriterier för att saklig grund för uppsägning med anledning 

av personliga skäl ska föreligga, misskötsamhet, medvetenhet och skada. Arbetsgivaren måste 

kunna bevisa att arbetstagaren brutit mot anställningsavtalet genom att inte följa åtagandena 

som följer av avtalet och därmed missköter sig. Arbetstagaren måste även bli medveten om att 

han eller hon varit misskötsam samt att skada av någon form uppstått för arbetsgivaren.37 

 

Vid bedömningen om det föreligger saklig grund anser AD att fokus ska ligga på vilka 

konsekvenser som kan följa av beteendet inför framtiden och inte på vilka handlingar som har 

inträffat.38 Om personliga skäl föreligger för uppsägning är arbetsgivaren skyldig att varsla 

arbetstagaren om uppsägningen minst två veckor i förväg enligt 30§ LAS. Om arbetstagaren är 

fackligt organiserad ska dessa meddelas om åtgärden.39 

 

4.2.1 Misskötsamhet 

Misskötsamhet som grund för uppsägning innebär att en arbetstagare antingen är illojal, har 

svårt att samarbeta, begår brottsliga handlingar, brott mot anställningsavtal, inte följer 

föreskrifter eller använder skyddsanordningar.40 Illojalitet kan te sig till exempel som att en 

produktchef kritiserat ledningen och uppmanade anställa vid företaget att sluta. Likaså hotade 

han divisionschefen genom brev att polisanmäla denne. Ett annat exempel är då en frisör i strid 

mot gällande kollektivavtal utförde klippningar på sin fritid.41 Brott mot anställningsavtalet kan 

innebära att en arbetstagare röjer en företagshemlighet till en av arbetsgivarens konkurrenter.42 

En polis kan således vara föremål för uppsägning på grund av misskötsamhet genom brottsliga 

handlingar om han eller hon begått brott enligt brottsbalken. Till exempel som i AD 1984 nr 

112 blev en polisman uppsagd från sin tjänst då han hade begått ett trafiknykterhetsbrott. 

 

För att misskötsamhet ska anses föreligga måste de aktuella händelserna ha påverkat 

tjänsteutövningen samt kopplats till arbetsplatsen på ett indirekt eller direkt sätt genom att ha 

orsakat till exempel ekonomisk skada eller förtroendeskada. En förtroendeskada kan uppstå om 

en polis begår brott, arbetsgivaren kan då ha förlorat sitt förtroende för polismannen genom den 

brottsliga handlingen vilket kan leda till att anställningen upphör.43 Misskötsamhet bedöms 

olika beroende på vilken befattning arbetstagaren har och i vilken grad tjänsteutövningen har 

                                                           
36 Viklund & Bylund 2014 s. 183-184. Se till exempel AD 2005 nr 17 och AD 2010 nr 11. 
37 Iseskog Vad menas med uttrycket saklig grund? 2011. 
38 AD 1996 nr 102. 
39 Sigeman & Sjödin 2013 s. 204; Viklund & Bylund 2014 s. 188-189. Se bland annat AD 1992 nr 38. 
40 Iseskog Lagens regler om uppsägning av personliga skäl, Misskötsel 2011. 
41 Se till exempel AD 1982 nr 110 och AD 1993 nr 18. 
42 Adlercreutz & Mulder 2013 s. 276. 
43 Andersson, Bejstam, Edström & Zanderin 2004 s. 333. Se till exempel AD 1997 nr 141. 
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påverkats. Ju viktigare och känsligare befattning arbetstagare har desto allvarligare anses 

misskötsamheten. Likaså påverkas bedömningen beroende på om skada uppstått, i vilken grad 

det påverkat arbetsgivaren och om arbetsgivaren meddelat varningar till arbetstagaren men 

misskötsamheten ändå har fortgått.44 

 

4.2.2 Medvetenhet 

Om misskötsamhet ska anses föreligga måste arbetstagaren blivit varse om att han eller hon har 

misskött något eller några av åtagandena i anställningsavtalet samt vilka konsekvenser som kan 

följa. Arbetstagaren får inte överraskas av en uppsägning av personliga skäl. Arbetsgivaren 

måste informera arbetstagaren på ett konsekvent sätt att denne gjort fel, att agerandet inte är 

accepterat av arbetsgivaren och att det finns risk att arbetstagaren kan frånskiljas anställningen 

om någon förändring inte kommer till stånd. Om arbetstagaren inte är medveten om sin 

misskötsamhet eller att arbetsgivaren inte är tillräckligt konsekvent i medvetandegörandet anses 

ingen skälig grund föreligga, uppsägning kan då inte aktualiseras.45 Det måste vara klargjort för 

arbetstagaren att den aktuella situationen är av allvarlig art för att medvetenheten ska anses vara 

uppfylld.46 Vid prövning om det föreligger saklig grund för uppsägning har arbetsgivarens 

agerande eller underlåtenhet att handla stor betydelse. Arbetsgivaren är skyldig att ge 

arbetstagaren klara instruktioner för arbetet och om det förekommer ett agerande som 

arbetsgivaren inte accepterar är han eller hon skyldig att ingripa. Förutom att misskötsamheten 

ska dokumenteras noggrant av arbetsgivaren, vad han eller hon hittills gjort åt problemet och 

vilka eventuella lösningar som finns på aktuella problem, ska även varje enskilt fall utredas 

grundligt.47 Medvetandegörandet av poliser som har misskött sina åtagandet kan se ut på 

följande sätt: I AD 1997 nr 133 hade en polis efter att ha begått rattfylleribrott fortsatt att begå 

brottsliga handlingar. Genom att polismyndigheten hade uppmärksammat de brottsliga 

handlingarna ansågs polismannen vara medveten om situationens allvar, att beteendet inte var 

acceptabel av arbetsgivaren. Med anledning av detta ansågs polismannen vara medveten om att 

ett eventuellt avsked kunde följa om nya brott kom att begås. Trots detta begick polismannen 

nya brott och avskedades därmed. 

 

När det kommer till arbetsgivarens möjlighet att säga upp en arbetstagare på grund av 

misskötsamhet får inte vilka handlingar som helst ligga till grund. Endast sådana handlingar 

som arbetsgivaren känt till i högst två månader innan arbetstagaren underrättas om 

uppsägningen får åberopas. Regeln om två månader får dock frångås om arbetstagaren ger sitt 

medgivande om detta eller om arbetsgivaren inväntar att en dom från domstolen ska vinna laga 

kraft med anledning av att arbetstagaren är misstänkt för brott. 

 

4.2.3 Skada 

För att saklig grund för uppsägning ska anses vara uppfyllt innebär det sista kriteriet att det bara 

är en viss sorts medveten misskötsel som är av betydelse, det vill säga misskötsel som orsakar 

skada för arbetsgivaren. Skadan kan vara av ekonomisk art eller av förtroende. Om till exempel 

en polis begår brottsliga handlingar kan det uppstå ekonomisk skada och/eller förtroendeskada. 

Skadorna uppstår till exempel om en polis förskingrar pengar ur en polisföreningskassa som 

han eller hon är ansvarig för. Genom den brottsliga handlingen skadas förtroendet för 

                                                           
44 Viklund & Bylund 2014 s. 189-190. 
45 Se exempelvis AD 2002 nr 44 där arbetsgivaren inte varnat arbetstagaren om risk för uppsägning på ett 

tillräckligt tydligt sätt att uppsägningen underkändes. 
46 Iseskog Lagens regler om uppsägning av personliga skäl, Medvetenhet 2011. 
47 Andersson, Bejstam, Edström & Zanderin 2004 s. 330. 
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polismannen, arbetsgivaren har då inte längre förtroende för honom eller henne för att 

anställningen ska få fortsätta.48 Förutom brottsliga handlingar kan skada uppstå till exempel om 

en arbetstagare inte följer arbetstider upprepade gånger eller att kassarutiner frångås vid flertalet 

tillfällen. Det är inte bara handlingar som företas under arbetstagarens arbetstid som kan orsaka 

skada. Även handlingar som sker utanför arbetstid och utan att vara förknippat till arbetet kan 

utgöra skada för en arbetsgivare, som till exempel om en polis misshandlar sin fru i sitt hem.49 

För att saklig grund för uppsägning ska anses föreligga krävs det alla tre kriterierna, 

misskötsamhet, medvetenhet och skada, är uppfyllda. 

 

4.2.4 Grovt åsidosättande 

En arbetstagare kan avskedas om han eller hon på ett grovt sätt åsidosätter sina ålägganden mot 

arbetsgivaren enligt 18§ LAS. Förfarandet ska vara grovt vårdslöst eller avsiktligt och inte 

behöva accepteras av arbetsgivaren. Åsidosättandet behöver inte nödvändigtvis ha ett samband 

med arbetsplatsen eller tjänsteutövningen och kan riktats till andra än arbetskollegor eller 

arbetsgivaren. Grovt åsidosättande av åligganden kan till exempel te sig som hot om våld på 

arbetsplatsen vilken AD ser mycket strängt på.50 

 

4.3 Omständigheter för prövningen om saklig grund föreligger 

För att en arbetsgivare ska kunna säga upp eller avskeda en arbetstagare krävs det bland annat 

att saklig grund föreligger. Som tidigare nämnts måste arbetsgivaren gjort arbetstagaren 

medveten om att företeelsen inte är acceptabel och att misskötsamheten kan leda till att han 

eller hon mister sitt arbete. Förutom detta måste andra faktorer tas med, särskilda 

omständigheter som läggs till i underlaget för att kunna göra en helhetsbedömning av den 

förekomna situationen. Vidare lyfts arbetstagarens och arbetsgivarens intressen fram samt om 

det bör tas hänsyn till arbetsmarknadens goda seder, diskrimineringsförbud eller liknande. 

Nedan beskrivs särskilda omständigheter av betydelse för prövningen om saklig grund för 

uppsägning eller avsked föreligger. 

 

4.3.1 Tjänstens beskaffenhet och arbetstagarens ställning 

Det är av stor betydelse att ta arbetstagarens ställning och tjänstens beskaffenhet i beaktning 

när saklig grundprövning aktualiseras. Vanligtvis innebär det att ju högre förtroendeställning 

och ansvar en arbetstagare har desto större är kravet på lojalitet. Enligt rättspraxis ses missbruk 

av ett förtroende från arbetsgivaren som ett brott av mycket allvarlig art och kan därför ligga 

till grund för avsked. En försvårande omständighet där arbetstagaren missbrukat ett förtroende 

från arbetsgivaren innebär exempelvis att en arbetstagare missbrukat till exempel nycklar, 

kreditkort eller pengar som han eller hon fått i förtroende genom anställningen. Som tidigare 

nämnts kan de fall arbetstagaren innehar en förtroendeställning som till exempel handha pengar 

som kassör och genom detta förskingrar pengar, underlåter att registrera köp eller liknande 

innebär det att brottet ses som särskilt allvarligt och kan utgöra grund för såväl uppsägning som 

avsked. Brottsliga handlingar kan möjliggöras med anledning av att arbetstagaren innehar en 

förtroendeställning. En tjänst som innebär en förtroendeställning medför att det ställs högre 

krav på den arbetstagaren jämför med arbetstagare i annan ställning. I fråga om offentligt 

anställda, särskild vid myndighetsutövning och poliser, ställs särskilda krav om 

                                                           
48 Se till exempel AD 1990 nr 66. 
49 Iseskog Lagens regler om uppsägning av personliga skäl, Skada 2011; Viklund & Bylund, 2014, s. 189. Se till 

exempel AD 1994 nr 129, AD 1975 nr 5, AD 1991 nr 82 och AD 2006 nr 85. 
50 Glavå 2016 s. 467-468. 
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tjänsteinnehavarens oförvitlighet och redbarhet, de ska erhålla allmänhetens förtroende för att 

kunna utöva sin verksamhet.51 

 

4.3.2 Arbetsplatsens storlek 

Arbetsplatsens storlek kan vara en omständighet som kan påverka förutsättningarna för 

prövningen av saklig grund. Förhållandet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren kan te sig 

olika beroende på om det är en stor eller liten arbetsplats. På mindre arbetsplatser är förhållandet 

mer personligt och verksamheten blir ofta sårbar om misskötsamhet förekommer. Till exempel 

olovlig frånvaro märks i större utsträckning på en liten arbetsplats jämfört med en stor bland 

annat genom att det ekonomiska bortfallet blir direkt. Likaså är det enklare att omplacera en 

arbetstagare på grund av samarbetssvårigheter på en stor arbetsplats jämfört med en liten 

arbetsplats. Vid en liten arbetsplats måste det istället läggas vikt vid att komma till rätta med 

problemet då omplaceringsmöjligheterna kan vara begränsade. 

 

4.3.3 Anställningstidens längd 

Tiden en arbetstagare innehaft en anställning kan vara av betydelse för bedömningen av saklig 

grund. Vanligtvis får en arbetstagare med en lång anställning en större anställningstrygghet 

jämfört med en arbetstagare med en kort anställning. En av de få gångerna arbetstidens längd 

inte tas hänsyn till är när avsked enligt 18§ LAS är för handen.52 

 

4.3.4 Arbetsgivarens agerande 

Hur arbetsgivaren handlat är ytterligare en omständighet som vägs in i prövningen. Om 

arbetsgivaren inte accepterar ett visst beteende, handling eller liknande är han eller hon skyldig 

att påtala detta likaså ska arbetsgivaren medvetandegöra arbetstagaren om eventuell misskötsel 

och brister från dennes sida. Om misskötsamhet förekommer ska arbetsgivaren noggrant 

dokumentera och utreda varje enskilt fall om vad som har skett samt eventuellt hur problemet 

ska kunna lösas och om han eller hon gjort något åt saken.53 

 

4.3.5 Framtidsprognosen 

Vid saklig grundprövning ska arbetsgivaren göra en prognos om framtiden, om arbetstagaren 

anses vara lämplig för fortsatt innehav av anställningen. Hänsyn tas till framtiden och inte till 

själva handlingen som aktualiserat prövningen om saklig grund. Vidare tas hänsyn till om 

arbetstagaren fortsatt med brottsliga handlingar, misskötsamhet eller liknande trots 

arbetsgivarens tillsägningar. Om så är fallet kan han eller hon bedömas som olämplig för vidare 

anställning genom att åläggandena mot arbetsgivaren har försummats.54 Exempelvis har en 

polisman avskedats då han dömts för rattfylleri och återfallit i brottslighet. Av betydelse var att 

polisen inte rättat sig efter det första brottet, därmed ansågs polisen inte lämplig för vidare 

anställning och avskedades.55 

 

                                                           
51 Andersson, Bejstam, Edström & Zanderin 2004 s. 325-328. Se exempelvis AD 1989 nr 52 där en domare 

avskedades på grund av snatteri både inom och utanför tjänsten samt AD 1992 nr 51 där en domare avskedades 

bland annat på grund av rattfylleribrott. 
52 Andersson, Bejstam, Edström & Zanderin 2004 s. 328-329. För exempel på mål där anställningstidens längd 

tagits i beaktning se bland annat AD 1978 nr 22. 
53 Se bland annat AD 1975 nr 81 där arbetsgivaren inte gjort en arbetstagare medveten om att denne slarvat med 

bestämmelserna för spritutskänkning. 
54 Andersson, Bejstam, Edström & Zanderin 2004 s. 330. 
55 AD 1997 nr 133. 
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4.3.6 Tvåmånadersregeln 

För att en arbetstagare inte ska behöva gå runt och oroa sig under en längre tid ifall hans eller 

hennes handlingar ska medföra konsekvenser från arbetsgivarens sida så som avsked eller 

uppsägning måste arbetsgivaren förhålla sig till en särskild tidsfrist om två månader. Om något 

ska kunna ligga arbetstagaren till last får arbetsgivaren enligt 7§ 4 st. eller 18§ 2 st. LAS bara 

påpeka en sådan händelse som kommit till arbetsgivarens kännedom under de senaste två 

månaderna från att situationen inträffade. Arbetsgivaren får dock framhålla händelser som han 

eller hon varit medveten om längre tillbaka i tiden än två månader likaså behöver inte själva 

händelsen i sig innebära saklig grund. Situationer där till exempel en arbetstagare inte vill utföra 

sina arbetsuppgifter eller alkoholism av mer allvarlig art är sådant som kan åberopas enligt 

tvåmånadersregeln, det vill säga ett tillstånd som inte är av tillfällig art eller en serie av 

händelser. 

 

Om händelser behöver vidare utredning säger AD att regeln om två månader kan undantas, 

fristen börjar då inte förrän utredningen är klar. Vidare säger AD att om en uppsägning har skett 

och en händelse inträffar sex månader innan uppsägningen aktualiserats har den tidigare 

händelsen inte vidare betydelse vid bedömningen om det förelegat saklig grund för uppsägning.  

Uppstår det dock omständigheter efter att arbetsgivaren meddelat arbetstagaren om uppsägning 

eller avsked får arbetsgivaren åberopa de aktuella omständigheterna.56 

 

Om arbetstagaren frågar arbetstagaren vad som lagts till grund för uppsägningen eller 

avskedandet är arbetsgivaren enligt 9§ eller 19§ LAS skyldig att meddela arbetstagaren om de 

sakliga grunderna. 

 

4.3.6.1 Undantag från tvåmånadersregeln 

Det finns möjlighet att göra avsteg från regeln om två månader när särskilda omständigheter 

föreligger. Om en händelse behöver utredas börjar tidsfristen löpa först när händelsen är 

färdigutredd eller då arbetstagaren gett sitt medgivande att fristen kan börja vid ett senare 

tillfälle. I de fall en arbetstagare är misstänkt för brott och åtal är aktuellt har arbetsgivaren rätt 

att invänta att en dom från domstolen vinner laga kraft om nu inte arbetstagaren skulle erkänna 

brott och det står klart att fallet är så. Arbetsgivaren kan därefter avgöra ifall domen ska utgöra 

en anledning till eller vara en del av saklig grund för avsked eller uppsägning. Utför 

arbetsgivaren själv en internutredning samtidigt som åtalsförfarandet pågår och därigenom 

utrett händelsen och kommit fram till en lösning behöver arbetsgivaren nödvändigtvis inte 

invänta den lagakraftvunna domen. Arbetsgivaren kan då själv avgöra om händelsen i sig ska 

utgöra grund för uppsägning eller avsked.57 

 

4.3.7 Fastställd dom från domstolen 

Enligt praxis har en allmän domstols brottmålsdom betydande bevisverkan vid en arbetstvist 

gällande uppsägning eller avsked på grund av brott. Tyngden ligger inte på att avgöra om 

arbetstagaren agerat straffrättsligt utan om händelsen medför att hans eller hennes skyldigheter 

gentemot arbetsgivaren grovt åsidosatts. I ett fall där en arbetstagare dömts till fängelsestraff 

om sju månader ansågs att grund för uppsägning inte förelåg. 58 AD hänvisade till lagstiftningen 

för ledighet vilket gjorde det möjligt att tillsätta vikarier under tiden arbetstagaren avtjänade 

fängelsestraffet. Detta innebär inte att liknande straff medför rätt till ledighet utan det tas även 

                                                           
56 AD 1978 nr 92.  
57 Andersson, Bejstam, Edström & Zanderin 2004 s. 401-402. 
58 AD 1978 nr 86. 
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hänsyn till arbetstagarens arbetsuppgifter, hur uppgifterna har skötts, arbetstagarens person och 

om någon vikarie kunnat anställas av bolaget. AD menar att möjligheten för en arbetsgivare att 

säga upp en arbetstagare är större ju längre tid han eller hon kommer att vara frånvarande från 

arbetet. 

 

Vid anställning i offentlig tjänst och främst för poliser ställs det, som nämnts tidigare, högre 

krav på oförvitlighet, att de själva ska avhålla sig från att begå brott. Brottsliga gärningar i 

offentlig tjänst kan ses som att den anställde grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren 

i större utsträckning än om anställningen varit i en annan arbetssektor vilket vägs in i 

bedömningen om saklig grund är uppfylld.59 

 

  

                                                           
59 Glavå 2016 s. 429-432. 
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5 Brottslig handling som utgör grund för anställningens upphörande 
5.1 Utanför tjänsten 

En arbetstagare kan bli föremål för uppsägning om en handling är av brottslig art. Särskilt 

intressant är när den inte är riktad mot arbetsgivaren och har begåtts utanför tjänsteutövningen. 

När det kommer till verksamhetens art ställs, som tidigare nämnts, högre krav på oförvitlighet 

på anställda inom offentlig sektor. Om brott har begåtts utanför tjänsten spelar förtroendet 

mellan arbetstagaren och arbetsgivaren stor roll. Av betydelse är även om det orsakats stor 

indirekt skada för arbetsgivaren gällande kundkontakter eller liknande. Är den anställde i 

offentlig tjänst kan den offentliga verksamheten skadas genom att allmänhetens förtroende för 

verksamheten påverkas.60 Det kan generellt sett inte sägas vilka brott som kan medföra saklig 

grund för uppsägning, utan omständigheterna i det enskilda fallet måste prövas. Likaså görs en 

avvägning mellan arbetstagarens och arbetsgivarens intresse, arbetstagarens intresse av att få 

ha kvar arbetet respektive arbetsgivarens intresse att säga upp den anställde.61 

 

En anställning inom offentlig sektor kan medföra att brottsliga handlingar ses som att hans eller 

hennes skyldigheter mot arbetsgivaren åsidosatts på ett grövre sätt jämfört med anställda inom 

andra sektorer. När det kommer till poliser framhåller AD i flera domar att polisen har till 

uppgift att förebygga brott och utreda brott som är begångna. Det är då betydelsefullt att en 

polis avhåller sig från att begå brott om sådana uppgifter faller på honom eller henne.62 Det är 

viktigt att slå vakt om okränkbarheten för den offentliga tjänsten då det hänger samman med 

att poliser i sin tjänsteutövning regelbundet måste använda tvångsmedel vid ingripanden och 

att det i sig är en förutsättning att poliser har allmänhetens förtroende för att kunna utföra sitt 

arbete. Det innebär att det krävs att poliser är oförvitliga för att kunna erhålla allmänhetens 

förtroende. Det menas inte att en polis som begått brott därigenom är uppenbart olämplig för 

vidare anställning, det är snarare omständigheter och annat av relevans som till exempel hur 

mycket arbetstagaren åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren som är av vikt vid 

bedömningen om anställningen ska fortsätta.63 

 

Uppsägning av poliser på grund av brott utanför tjänsten har förekommit bland annat då en 

polisman sålde sin hund till överpris trots att mannen var medveten om att hunden hade nedsatt 

syn och en inoperabel svulst på ögat samt i ett annat fall där en polis hade stulit varor från ett 

grossistföretag och begått skadegörelse.64 

  

                                                           
60 Viklund & Bylund 2014 s. 189. 
61 Glavå 2016 s.428. 
62 Se bland annat AD 1992 nr 91. 
63 Glavå 2016 s. 431-432. 
64 AD 1992 nr 91 och AD 1981 nr 168. 
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6 Rättsfallsanalys 
6.1 Tillgreppsbrott 

6.1.1 Grund för uppsägning/avsked 

AD 1981 nr 168 

En polisman har efter cirka 20 års anställning utan anmärkningar frånskilts sin anställning efter 

ha dömts till 90 dagsböter för stöld respektive skadegörelse. Polismannen avskedades av 

länsstyrelsen med anledning av det brottsliga förfarandet. Polismannens företrädare ville att AD 

skulle ogiltigförklara domen med anledning av att brotten begåtts under själslig 

abnormitet/sinnessjukdom. Istället borde polismannen omplaceras inom myndigheten, 

förutsättningsvis att polismannen skulle fråntas sin polislegitimation.  

 

Följande motivering gjordes av AD. Om en anställd begått brott får denne avskedas om det 

visar sig att han eller hon uppenbarligen anses olämplig för fortsatt anställning enligt 11 kap. 

1§ lag (1976:600) om offentlig anställning. AD betonade också att när det kommer till den 

offentliga tjänstens integritet och polismyndigheten ställs det höga krav på polisers 

oförvitlighet. För att polisverksamheten ska kunna utföra sina arbetsuppgifter krävs 

allmänhetens förtroende vilket i sig innebär krav på oförvitlighet från poliser. Förhåller sig inte 

poliser oförvitliga kan avsked följa.65 

 

Med anledning av att brottet var av allvarlig art, att det inte ansågs sannolikt att polismannen 

varit deprimerad under brottstillfällena samt att brotten inte var engångsföreteelser som hade 

sin grund i personlig kris och depression beslutade AD att tingsrättens dom skulle fastslås. Både 

polisförbundet och polismyndigheten var överens om att polismannen inte ansågs lämplig som 

vidare tjänstgöring som polis. Länsstyrelsens beslut om avsked var därmed lagligen grundat. I 

och med att avskedandet grundat sig på en brottmålsdom var någon omplacering på grund av 

polismannens påstådda, men inte bevisade, själsliga abnormitet/sinnessjukdom enligt 11 kap 

3§ lag (1976:600) om offentlig anställning inte aktuell. 

 

6.1.2 Kommentarer 

Även i detta fall lyfte AD fram att det är viktigt att poliser inte begår brott. Poliser ska förhålla 

sig oförvitliga för att kunna erhålla allmänhetens förtroende för verksamheten. Likaså visade 

AD att allvarlig brottslighet och återfallsbrott kan leda till avsked. Han eller hon bedöms då 

som olämplig för vidare anställning. 

 

6.2 Ekonomiska brott 

6.2.1 Grund för uppsägning/avsked 

AD 1989 nr 69 

En polisman vid polismyndigheten har dömts i tingsrätten till villkorlig dom för förskingring. 

PAN medvetandegjordes inte om det brottsliga förfarandet förrän ett yttrande begärdes in av 

tingsrätten. På grund av brottet avskedades polismannen av PAN enligt 11 kap. 1§ lag 

(1976:600) om offentlig anställning, vilket innebär att avsked får ske om en anställd begått brott 

och därigenom anses olämplig för anställningen. Polismannens företrädare, polisförbundet, 

ansåg att avskedandet skulle ogiltigförklaras. Argumentet för detta menade man var att 

                                                           
65 Resonemanget om den offentliga tjänstens integritet och rättssäkerhet återfinns i prop. 1975:78 s 154 f, JuU 

1975:22 s 100 f, prop. 1975/76:105 bil. 2 s 223 samt prop. 1977/78:34 s 6 och kan till viss del läsas i AD 1981 nr 

168 s. 1004 st. 2-3.  
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händelsen var en engångsföreteelse, att anställningstiden på drygt 20 år borde tillmätas 

betydelse samt att anställda i privat respektive offentlig tjänst borde likställas. 

 

AD avslog polismannens talan med motiveringen som hämtats ur domen AD 1981 nr 168. Här 

menade AD att det företagna brottet inte var förenligt med de höga kraven som ställs på poliser 

och att det krävs särskilda omständigheter för att anställningen ska få fortsätta. AD menade 

också att det föreligger ett krav på polismäns oförvitlighet för att allmänheten ska kunna ha ett 

förtroende för den polisiära verksamheten. Polismannens drygt 20-åriga, klanderfria tjänst var 

inte av vikt då brottet var av en viss art med ett belopp som inte var obetydligt och att 

förpliktelserna mot konsortier uppsåtligen åsidosatts under en längre tid. Om anställningen 

skulle fortlöpt skulle förtroendet för poliskåren skadas. Polismannen ansågs med anledning av 

detta och övriga omständigheter uppenbart olämplig för vidare anställning inom polisväsendet. 

 

AD 1990 nr 66 

En polisman har efter nästan tjugo års tjänst inom polisväsendet dömts till villkorlig dom och 

dagsböter av Svea hovrätt för förskingring. PAN avskedade polismannen genom 11 kap. 1§ lag 

(1976:600) om offentlig anställning, att en anställd får frånskiljas sin tjänst om det genom brott 

framgår att han eller hon är olämplig för vidare anställning. Polisförbundet som förde 

polismannens talan överklagade hovrättens dom till AD och ansåg att brottet föregåtts av sådan 

själslig abnormitet vilken ansågs kunna likställas med sinnessjukdom med anledning av 

separation och depression och borde därmed ogiltigförklara avskedandet. 

 

AD framhöll 11 kap. 1§ lag (1976:600) om offentlig anställning om frånskiljning från 

anställning med anledning av brottslig handling. Vidare framhöll AD det höga kravet om 

oförvitlighet på polismän genom sin dom 1981 nr 168. För att allmänheten ska kunna ha ett 

förtroende för polisens verksamhet krävs det att poliser är oförvitliga.  

 

Efter utredning framkom det att polismannen varken behandlats för de psykiska besvären eller 

varit sjukskriven under de fyra år som förskingringarna utförts likaså att polismannen blivit 

befordrad under denna tid. De påstådda psykiska besvären kunde därmed inte tilläggas någon 

vikt det aktuella fallet. AD lyfte särskilt fram att då det förskingrade var av ett betydande 

belopp, att det pågått under en längre tid, att brottet var av sådan allvarlig art och med tanke på 

de högt ställda kraven om polisers oförvitlighet var det inte förenligt att tillåta fortsatt 

anställning av en polis som gjort sig skyldig till brott. PAN:s avskedande av polismannen var 

därmed lagligen grundat. 

 

AD 1992 nr 91 

En polisman har efter tio år i tjänst dömts i Hovrätten till villkorlig dom på grund av bedrägeri. 

Med anledning av hovrättens dom avskedades polismannen av PAN. Polisförbundet ansåg att 

avskedandet skulle förklaras ogiltigt med anledning av att det inte förelåg bedrägeri då 

polismannen inte haft kännedom om att hunden han sålde hade nedsatt syn på ena ögat och en 

inoperabel svulst bakom andra ögat. 

 

Efter AD:s förhör med tidigare ägare, köpare och ögonspecialist konstaterades det att hunden 

var blind på ena ögat med risk även för att andra ögat skulle drabbas. Polismannen var medveten 

om detta när han införskaffade hunden, men när hunden såldes, och detta till överpris, påstod 

han att hunden var helt frisk och skickade med godkänt veterinärintyg, stamtavla och 

mentaltest. 
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Vid bedömningen om avskedandet skulle ogiltigförklaras ansåg AD, med hänvisning till 

tidigare mål,66 att brottmålsdomen från hovrätten skulle inneha bevisverkan av vikt. Med det 

ansåg AD, som hänvisade till sin dom 1981 nr 168, att om en arbetstagare begått brott och 

därigenom visas uppenbarligen olämplig för vidare anställning får han eller hon avskedas enligt 

11 kap. 1§ lag (1976:600) om offentlig anställning. Vidare lyfte de fram bland annat av 

rättssäkerhetsskäl att poliser ska avhålla sig från att begå brott, förebygga brott och förhålla sig 

oförvitliga för att allmänheten ska kunna ha förtroende för polisens verksamhet. AD framhöll 

även att brottet som polismannen begått inte ansågs förenligt med de särskilda kraven som ställs 

på poliser. För att anställningen skulle få fortsätta krävdes det att mycket särskilda 

omständigheter skulle vara för handen, vilket AD i detta fall inte ansågs föreligga. Med 

anledning av det anförda och de höga krav som ställs på poliser ansåg AD att polismannen inte 

var lämplig för vidare anställning och lät avskedandet kvarstå. 

 

AD 1994 nr 108 

En polisman har efter 32 års anställning dömts till villkorlig dom för förskingring. PAN 

avskedade polismannen enligt 11 kap. 1§ lag (1976:600) om offentlig anställning. 

 

Polisförbundet ansåg att polismannens avskedande skulle ogiltigförklaras med anledning av 

den långa prickfria anställningstiden, att brottet enkelt kunnat avslöjas genom kontroller och att 

brottet inte varit planerat. Vidare framhöll förbundet att polismannen arbetat mycket bra tiden 

innan han avskedades och att polismannen ansåg sig själv som rehabiliterad genom arbetet och 

borde fått fortsätta anställningen då brottet inte borde ses som stötande. AD framhöll sin dom, 

1981 nr 168, om vikten av polisens oförvitlighet för att kunna åtnjuta allmänhetens förtroende 

för sin verksamhetsutövning. Domstolen ansåg dock, med anledning av de högt ställda kraven 

som ställs på poliser, att beloppet inte var av obetydlig summa, att polismannen svikit 

arbetskollegornas förtroende och att brotten begåtts både i och utanför tjänsteutövningen samt 

med hänsyn till övriga omständigheter att mannen inte var lämplig för vidare anställning. 

 

6.2.2 Ej grund för uppsägning/avsked 

AD 1994 nr 37 

PAN har avskedat en polisman efter cirka 20 års anställning med anledning av att han i 

Hovrätten har dömts till ansvar för bedrägeri. Mannen ville att avskedandet skulle 

ogiltigförklaras på grund av att han inte hade uppsåt att vilseleda kassörskan. 

 

AD ansåg att hovrättens dom skulle ha en betydande bevisverkan i utredningen av det aktuella 

fallet. Vidare lyfte AD fram 11 kap. 1§ lag (1976:600) om offentlig anställning, att en 

arbetstagare får avskedas om det genom brott framgår att han eller hon anses som uppenbarligen 

olämplig för vidare anställning. 

 

När det kommer till brottslighet framhöll AD bland annat sin dom 1981 nr 168 och belyste 

särskilt kravet om polisers oförvitlighet. Poliser måste förhålla sig från att begå brott för att 

allmänheten ska kunna ha förtroende för polisverksamheten. För att en polis som begått brott 

ska få fortsätta sin anställning krävs det att särskilda omständigheter ska föreligga, vilket inte 

ansågs föreligga i det aktuella fallet. 

 

                                                           
66 AD 1990 nr 16, AD 1991 nr 76, jfr 1989 nr 52. 
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Även om bedrägeribrottet var av sådan karaktär som vanligtvis medför att det särskilda kravet 

om förtroende ansågs som rubbat bedömde AD fallet på följande sätt: brottet var dömt att 

misslyckas och kunde ses som en följd utav en pressad ekonomisk situation. Det förskingrade 

beloppet var begränsat samt att polismannen hade en lång, prickfri anställning. På grund av 

detta och med anledning av att brottet bedömdes vara en engångsföreteelse ogiltigförklarade 

AD avskedandet. 

 

6.2.3 Kommentarer 

Rättsfallen visar att det, med hänsyn till omständigheterna, krävs att en arbetstagare är 

uppenbart olämplig för vidare anställning för att avsked ska kunna föreligga. AD avgör frågan 

om olämplighet genom att belysa kravet om polisers oförvitlighet genom att lyfta fram sin dom 

1981 nr 168 om att poliser inte ska begå brott. Oförvitligheten är inte bara av vikt för 

polismannen själv utan för hela polisverksamheten, att även en enskild polismans beteende kan 

ha betydelse för hela verksamheten. Genom att inte vara oförvitlig kan en polis bedömas som 

olämplig för yrket. AD har även tagit hänsyn till omständigheterna och det förskingrade 

beloppet och visat att beloppet har betydelse i den helhetliga bedömningen. Vid större summor 

kan avsked bli aktuellt. 

  

6.3 Trafikbrott 

6.3.1 Grund för uppsägning/avsked 

AD 1997 nr 133 

En polisman har av PAN avskedats från sin anställning efter att ha dömts i tingsrätten för 

skadegörelse, grovt rattfylleri, våldsamt motstånd, grovt brott samt olovlig körning. 

Företrädaren för polismannen motsatte sig avskedandet och ansåg att domen skulle ändras och 

avskedandet undanröjas. 

 

AD konstaterade att brottsligheten för vilken polismannen avskedades för hade samband med 

alkoholmissbruk av sjukdomskaraktär. När det kom till polismyndighetens 

rehabiliteringsansvar ansågs den vara uppfylld genom genomgången och avslutad behandling. 

Gällande giltigheten av avskedandebeslutet anförde AD följande: Som i tidigare nämnda domar 

från AD gällande rattfylleribrottslighet67 läggs vikt vid om den aktuella personen är villig att 

frivilligt genomgå behandling, om det finns ett samband mellan alkoholberoende av 

sjukdomskaraktär och brottet, att behandling gett effekt och att brottet endast var en 

engångsföreteelse. I de fall där återfall i brott aktualiseras och där situationens allvar är klargjort 

tas även anställningens längd, om vitsord finns och anställningens art med mera i beaktning. 

Polismannen borde, efter att ha begått brotten och genomgått behandlingen, insett situationens 

allvar. Med anledning av detta samt de höga kraven som ställs på polismäns oförvitlighet ansåg 

AD att polismyndigheten inte skulle kunna tåla en fortsatt anställning av polismannen. AD 

avslog därmed överklagandet och fastställde tingsrättens dom. 

 

6.3.2 Ej grund för uppsägning/avsked 

AD 1992 nr 41 

PAN har avskedat en polisman från sin tjänst som polis efter 26 års anställning på grund av 

rattfylleribrott. Polisförbundet som företrädde polismannen överklagade domen och ansåg att 

avskedandet skulle förklaras ogiltigt med anledning av att brottet var en följd av ett 

alkoholberoende av sjukdomskaraktär. Polismannen kunde fortsätta arbeta trots domen och det 

                                                           
67 AD 1992 nr 38-42, AD 1992 nr 123, AD 1995 nr 104 samt AD 1997 nr 13. 
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tilldelade fängelsestraffet genom att han benådades av regeringen. Polismannen beordrades 

behandling och blev därmed fri från sitt missbruk. 

 

AD hänvisade till sin dom 1981 nr 168. Det ställs höga krav om polisers oförvitlighet genom 

att de inte ska begå brott och förebygga att brott begås. Poliser ska förhålla sig oförvitliga för 

att allmänheten ska kunna ha förtroende för polisverksamheten. 

 

AD ansåg att det inte var förenligt med de höga kraven som ställs på poliser om de företar 

brottsliga handlingar i eller utanför tjänsteövningen. I fall där trafiknykterhetsbrott begåtts ses 

brottet som ett symptom på ett hos gärningspersonen alkoholberoende eller alkoholmissbruk av 

mer eller mindre allvarlig art. Ett sådant beroende bör då föranleda behandling i större 

utsträckning än att tilldela personen en påföljd så som böter eller fängelsestraff. Föreligger 

alkoholsjukdom vid ett brottsligt förfarande bör något avskedande inte bli aktuellt utan ska, 

med arbetsgivarens hjälp, undergå lämplig behandling. Gällande avsked enligt 11 kap. 1§ lag 

(1976:600) om offentlig anställning måste en samlad bedömning göras där hänsyn tas till 

brottets art och anställningens art och längd, eventuella vitsord, eventuell alkoholsjukdom, vad 

som skett efter det brottsliga förfarandet samt andra faktorer av relevans. Genom att 

polismannen undergick behandling efter initiativ av både han själv och arbetsgivaren samt att 

den visat sig framgångsrik såg framtidsutsikterna om fortsatt nykterhet ljus ut. Polismannen 

betraktades då av AD som lämplig för vidare anställning. AD ogiltigförklarade därmed PAN:s 

avskedandeförfarande. 

 

AD 1995 nr 104 

I tingsrätten har en polisman dömts för grovt rattfylleri och har avskedats av PAN från sin 30 

år långa anställning. Polisförbundet överklagade domen och ansåg att ett ogiltigförklarande av 

avskedandet skulle göras. Anledning till detta, menade förbundet, var att brottet var en 

engångshändelse och att polismannen efter brottet begåtts arbetat en period om tio månader och 

kommit till rätta med sitt alkoholberoende. 

 

AD ansåg att omständigheter så som arten av brottet och anställningen samt övriga 

omständigheter skulle tas hänsyn till i det aktuella fallet, om vidare anställning av arbetstagare 

skulle kunna ses som stötande i enlighet med 11 kap. 1§ lag (1976:600) om offentlig 

anställning. Likaså menade AD, som hänvisade till sina domar 1992 nr 38, 1992 nr 41 samt 

1992 nr 42, att det även skulle tas hänsyn till eventuella vitsord, längden på anställningen och 

om det finns ett samband mellan brottet och ett missbruksproblem av allvarlig art. 

 

Vidare menade AD att det inte är förenligt att poliser företar brottsliga handlingar, de ska vara 

laglydiga. För att poliser ska anses som lämpliga för sin tjänst ställs det höga krav om att de ska 

lyda lagen. 

 

AD gjorde bedömningen att polismannen insett sitt missbruk genom den tilldelade domen och 

därefter frivilligt valt att genomgå behandling. I och med att polismannen inte återföll i vare sig 

alkoholmissbruk eller brottsligt förfarande gjorde AD följande bedömning: Då polismannen 

kommit till rätta med sitt missbruk, att något återfall inte skett, att det inte fanns någon risk för 

framtida återfall samt att polismannen skötte sitt arbete fläckfritt efter tiden för det begångna 

brottet bedömdes han som lämplig för vidare anställning. Avskedandet av polismannen 

ogiltigförklarades därmed av AD. 
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6.3.3 Kommentarer 

I samtliga tre rättsfall belyser AD polisers oförvitlighet och att kravet om detta är högt ställt. 

Poliser ska inte begå brottsliga handlingar utan ska istället förhindra dessa. 

 

När det kommer till rattfylleri gör AD en skillnad mellan om brottet beror på tillfälligt rattfylleri 

eller alkoholsjukdom. Vid alkoholsjukdom har polismyndigheten ett ansvar att erbjuda en 

polisman behandling vilket gör att alkoholsjukdom inte kan ligga till grund för uppsägning eller 

avsked. Dock visar AD att polismyndigheten måste bedöma om det finns ett samband mellan 

alkoholsjukdom och brottet. Polismannen måste, om alkoholsjukdom är konstaterad, ta del av 

rehabiliteringen på frivillig basis, genomföra behandlingen och sett att den gett effekt, inte 

återfalla i missbruk, beroende eller brottslighet och att han eller hon har insett allvaret i 

situationen. Om en polisman har insett situationens allvar, genomgått behandling men ändå 

återfaller i brottslighet och/eller alkoholsjukdom har inte polismyndigheten ansvar att erbjuda 

ytterligare rehabilitering utan kan då, med hänsyn till omständigheterna, avskeda en polisman.  

 

6.4 Våldsbrott 

6.4.1 Grund för uppsägning/avsked 

AD 2005 nr 71 

PAN har avskedat en polisman sedan han i hovrätten dömts till en månads fängelse för 

misshandel. Polismannen ansåg att avskedandet skulle förklaras ogiltigt med anledning av att 

han inte gjort sig skyldig till det brottsliga förfarandet. Polismannen menade att hans fru var 

skyldig och att misshandeln berodde på fruns psykiska problem. 

 

I samband med utredningen genomfördes förhör med berörda parter. 

AD konstaterade att avsked enligt 18§ LAS får ske om arbetstagaren grovt åsidosatt sina 

åligganden mot arbetsgivaren. Förfarande som är vårdslöst, avsiktligt, brottsligt eller av 

allvarligare misskötsamhet av arbetstagaren är sådant som en arbetsgivare inte ska behöva 

acceptera.68 När 18§ LAS är aktuellt menade AD att ledning kunde sökas i 11 kap. 1§ lag 

(1976:600) om offentlig anställning, vilken är föregångaren till 18§ LAS. Brott begångna av 

offentligt anställda kan ses som ett mer grovt åsidosättande av åläggandena mot arbetsgivaren 

jämfört med andra anställda, vilket även har uttalats i tidigare domar från AD.69 Vidare menade 

AD att polisen ska förhålla sig oförvitlig för att kunna åtnjuta allmänhetens förtroende för att 

de ska kunna utöva sin verksamhet. Förutom detta måste det i det enskilda fallet tas hänsyn till 

alla omständigheter som finns för handen, det är inte självklart att en polis är olämplig för sin 

anställning enbart genom att han eller hon begått ett brott.70 AD ansåg att då polismannen gjort 

sig skyldig till misshandel borde hovrättens dom ha en avsevärd betydelse ur bevishänseende. 

Med detta menade AD att det var bevisat att polismannen var skyldig till misshandeln. I 

misshandeln ansåg AD att det förelåg nödvärn å polisens vägnar men att det fanns möjlighet 

för honom att besinna sig. Genom att polismannen utövat sådant våld vilket gjort att sårskador, 

ömhet, armbågsfraktur med mera uppstått på hans fru ansågs våldet uppenbarligen oförsvarligt. 

AD konstaterade att polismannen var olämplig för anställningen genom de brottsliga 

handlingarna och hade därmed åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren på ett grovt sätt. 

Med anledning av att brottet var av allvarlig art och att det ställs höga krav på poliser kunde det 

                                                           
68 Prop. 1973:129 s. 149. 
69 AD 1997 nr 13 och nr 95. 
70 AD 1981 nr 168, AD 1992 nr 38 och AD 1995 nr 42, jämför även med AD 1995 nr 42 med tillhörande 

hänvisningar. 
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inte anses förenligt med kravet om polismäns oförvitlighet. Avskedandeförfarandet ansågs 

beslutat i enlighet med gällande lagstiftning.71 Polisförbundets talan avslogs därmed. 

 

AD 2006 nr 85 

Efter trettio års tjänst har en polisman avskedats av PAN efter att ha dömts i hovrätten till 100 

dagsböter för grov kvinnofridskränkning. Polisförbundet motsatte sig avskedandet och ville att 

det skulle ogiltigförklaras av AD. Anledningen var att polismannen inte ansåg sig skyldig till 

brotten utan att domen från hovrätten saknade bevisverkan. Händelserna var en följd av en 

förhöjd arbetsbörda och polismannen därigenom utvecklat ett alkoholberoende och drabbats av 

utmattningsdepression. Förbundet ansåg att arbetsgivaren brustit i ansvaret för rehabiliteringen 

av polismannen. 

 

Under utredningens gång framkom det att polismannen frivilligt genomgått behandling för 

alkoholsjukdom, upprättat ett kontrakt mellan sig själv och polismyndigheten om att förändra 

sin situation och hade sedan dess avhållit sig från alkohol. 

 

Även om AD i tidigare domar framhållit att domstolens bedömningar av brottmål i en 

arbetstvist inte är bindande ansågs hovrättens bedömning i det aktuella fallet ha en betydande 

bevisverkan.72 

 

Vid bedömningen av avskedandeförfarande enligt 18§ LAS ansåg AD att ledning kunde sökas 

i praxis till 11 kap. 1§ lag (1976:600) om offentlig anställning. Om en arbetstagare grovt 

åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren får arbetstagaren avskedas. När det kommer till 

offentligt anställda som begått brott ses det, jämfört med andra anställda, som att åläggandena 

mot arbetsgivaren åsidosatts på ett mer grovt sätt. AD har i flertalet domar betonat att polisen 

ska avhålla sig från att begå brott och istället utreda begångna brott och förebygga brott.73 Det 

ställs höga krav om polisers oförvitlighet för att allmänheten ska kunna ha förtroende för 

polismyndigheten. 

 

Om en polis har begått brott måste alla omständigheter beaktas. AD menar att det inte är givet 

att en polis är olämplig för anställningen enbart genom att ha begått brott.74 Med hänsyn till de 

särskilda kraven som ställs på poliser och med anledning av det brottsliga förfarandets art ansåg 

AD att det därmed inte var förenligt att polismannens anställning skulle få fortsätta. Att 

polismannen fick bukt med sitt alkoholmissbruk ledde inte till någon annan slutsats än den 

arbetsdomstolen kom fram till. Polismannen ansågs ha åsidosatt sina ålägganden på ett grovt 

sätt mot polismyndigheten genom de brottsliga handlingarna. I och med att brottet bedömdes 

vara av allvarlig art ansågs polismannen därmed olämplig för vidare anställning. PAN:s 

avskedandeförfarande ansågs lagligen grundat. Med det avslogs polisförbundets och 

polismannens talan. 

 

 

 

                                                           
71 Se bland annat AD 1981 nr 168. 
72 Se AD 1997 nr 138 med tillhörande hänvisningar. 
73 Se till exempel AD 1995 nr 42 med tillhörande hänvisningar. 
74 AD 1981 nr 168 och AD 1992 nr 38. 
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6.4.2 Ej grund för uppsägning/avsked 

AD 2004 nr 2 

En polisman har avskedats av PAN från sin tjänst med anledning av att han i tingsrätten dömts 

till villkorlig dom för olaga hot och misshandel. Polismannen ville ogiltigförklara avskedandet 

med anledning av att han handlat i nödvärn då han varit rädd. 

 

AD belyste 18§ LAS att en anställd får avskedas om han eller hon åsidosatt åliggandena mot 

arbetsgivaren på ett grovt sätt. Likaså ansåg AD, med hänvisning till praxis, att tingsrättens 

dom skulle tilläggas vikt ur bevishänseende i fallet.  

I utredningen kom AD fram till att målsäganden inte åtskilts för förhör på platsen för händelsen 

utan förhören hölls ungefär en vecka efter händelsen. Förhöret med polismannen skedde dock 

samma dag som det brottsliga förfarandet. Vidare fann AD att målsäganden i tingsrätten hade 

uppgett motstridiga uppgifter vilket medförde att målsägandenas vittnesförhör skulle bedömas 

med försiktighet. AD ansåg att polismannen inte haft uppsåt att träffa den första målsägande 

när han fick ett slag över munnen och näsan, polismannen försökte endast hindra målsäganden 

att närma sig honom när tumultet mellan männen bröt ut. Gällande det olaga hotet fann AD att 

nödvärn förelegat då det inte gick att fastställa om något brottsligt angrepp eller misshandel på 

polismannen företogs vid den aktuella situationen. 

 

Vid misshandeln av målsägande nummer två ansåg AD att polismannen använt så pass mycket 

våld att något nödvärn inte kunde anses föreligga. AD menade då att polismannen hade kunnat 

besinna sig och borde därmed inte undgå ansvar för detta. 

 

AD lyfte fram att det ställs höga krav om polisers oförvitlighet, med anledning av deras yrke 

bör poliser inte företa brottsliga handlingar. Detta krävs för att de ska kunna erhålla 

allmänhetens förtroende för att kunna utöva sin verksamhet. 

 

Även om AD kom fram till att det var polismannen som startade bråket ansåg AD att inte bara 

polismannen utan även målsägandena skulle stå till svars för de företagna handlingarna. I och 

med att polismannen och samtliga målsäganden intagit alkohol under kvällen ledde det till att 

målsägandena reagerade starkt när polismannen ingrep mot dem. Med hänsyn till hur 

polismannen uppfattade situationen bedömdes hans handlande som en engångsföreteelse. 

 

Då polismannen hade skött sitt arbete utan anmärkning, att misshandeln var, med anledning av 

omständigheterna, en engångshändelse samt att han erhöll goda vitsord från arbetsplatsen 

bedömdes polismannen lämplig för vidare anställning. AD ogiltigförklarade därmed 

avskedandet. 

 

6.4.3 Kommentarer 

I dessa rättsfall fastställde AD gränsen för vad en arbetsgivare ska behöva tåla av en 

arbetstagare. Handlingar som är vårdslösa, brottsliga eller avsiktliga eller misskötsamhet av 

allvarlig art ska en arbetsgivare inte behöva tåla. Likaså framhöll AD att offentliganställdas 

brott kan bedömas som mer grovt än andra anställda. När det kommer till poliser ansåg AD att 

det ställs särskilt höga krav om att poliser inte ska begå brott. De ska erhålla allmänhetens 

förtroende för att polisverksamheten ska kunna utföras och bör därmed vara oförvitliga. 

 

AD visar att hovrättens respektive tingsrättens domar har betydelse för bevisningen varmed de 

ska inkluderas i bedömningen. AD konstaterade att det krävs ett grovt åsidosättande av sina 
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åligganden mot arbetsgivaren för att ett avsked ska kunna vara för handen. AD belyste också 

vikten av att poliser ska vara oförvitliga och inte begå brott. Anledningen till att polismannen i 

det andra fallet inte fick behålla sitt jobb var att AD bedömde kvinnofridskränkningen som 

grov. Anledningen till att polismannen i det sista rättsfallet fick behålla jobbet var på grund av 

att AD bedömde att det förelåg nödvärn för polismannen och att alkoholförtäring och andra 

omständigheter var anledningen till att tumultet med den följande misshandeln bröt ut vilket 

sågs som förmildrande. Samtliga omständigheter ska därmed tas hänsyn till i det enskilda fallet. 

Bedöms en brottslig handling, med hänsyn till omständigheterna, som mild föreligger inte 

någon avskedande. 
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7 Slutsats 
Vad polisens verksamhet innebär och vilka krav som ställs på poliser både inom och utanför 

tjänsteutövningen samt efter att ha jämfört och analyserat relevanta rättsfall på området har 

följande konstaterats: För att en polis ska kunna avskedas eller sägas upp på grund av brottsliga 

handlingar krävs det att brottet inte är ringa. I och med att omständigheterna i det enskilda fallet 

tillläggs särskild vikt medför det att någon större generalisering av vilka brott som föranleder 

avsked eller uppsägning inte nödvändigtvis kan ske med enkelhet. En handling som kan ses 

som en viss riktlinje och en antydan om att ett eventuellt avskedande eller uppsägning kan vara 

stundande, och som är återkommande i denna uppsats, är om en polis åsidosatt sina åligganden 

mot polismyndigheten på ett grovt sätt. Polisers åligganden mot myndigheten diskuteras i 

princip i alla förekomna rättsfall i denna uppsats vilket framkommer genom 18§ LAS, som även 

är rekvisitet som måste vara uppfyllt för att ett sådant förfarande ska kunna aktualiseras. Det 

vill säga, som nyss nämnt, att ett grovt åsidosättande av åliggandena mot arbetsgivaren 

föreligger. Det går dock inte att göra en generell bedömning av hur polisens åligganden har 

åsidosatts på ett grovt sätt mot polismyndigheten utan måste bedömas från fall till fall där alla 

omständigheter tas i beaktning. 

 

Förutsättningarna för uppsägning och avsked kräver främst saklig grund men omständigheter 

av olika slag kan inverka på beslutet. I de flesta rättsfall som behandlats av AD i denna uppsats 

menar domstolen att brott som begås i offentlig tjänst ses som mer grovt än om det skett inom 

en anställning som inte är offentlig. När det kommer till brottslighet, oavsett om det skett inom 

eller utom tjänsten men begåtts av en offentliganställd, är AD:s dom AD 1981 nr 168 

vägledande. Fallet refereras i nästintill alla behandlade rättsfall och väger därmed tungt. AD 

lyfter fram att oavsett om brott begåtts i eller utanför tjänsten måste den offentliga tjänstens 

okränkbarhet slås fast. Det innebär att det krävs att poliser inte begår brott för att de ska kunna 

fortsätta sin verksamhet och den enskilde polismannen ska få behålla sin anställning. Polisen 

ska istället förebygga brott för att på så sätt upprätthålla allmänhetens förtroende för fortsatt 

verksamhet. Det krävs särskilda omständigheter för att låta en polis som begått brott få fortsätta 

sin anställning. Om poliser begår brott kan förtroendet urholkas. Inte bara för polismannen som 

begått brott utan även för hela verksamheten. Förtroendet för polismyndigheten kan i värsta fall 

urholkas så att det inte längre finns någon anledning att driva verksamheten. Poliser måste 

därmed förhålla sig oförvitliga, undvika att begå brott och förhålla sig till övriga krav som ställs 

på dem. De ska främst upprätthålla allmänhetens förtroende men bör även ta hänsyn till 

förtroendet till polismyndigheten och andra anställda på polismyndigheten. 

 

För att bedöma om förtroendet för allmänheten har påverkats av polisens brottsliga handlande 

ställs förtroendet i förhållande till det brottsliga förfarandet. Om brottet är av mer allvarlig 

karaktär kan det anses ha påverkat förtroendet i större utsträckning jämfört med om brottet var 

av mer ringa art. 

 

AD belyste propositionen till lag (1976:600) om offentlig anställning som riktlinjen att följa 

vid avsked på grund av brottsliga handlingar, att brottets art, anställningsformen och övriga 

omständigheter ska beaktas. Det är viktigt att undersöka om det kan ses som stötande om en 

polis får fortsätta sin anställning. Likaså ska hänsyn tas till den brottsliga handlingen och övriga 

omständigheter för att därefter göra en helhetsbedömning om fortsatt anställning kan ske. 

Genom att undersöka om vidare anställning kan ses som stötande kan detta ses som en kontroll 

om polisen kommer att kunna erhålla allmänhetens förtroende om anställningen fortsätter. 

Återigen framhåller AD kravet på att poliser inte ska begå brott, att allmänhetens förtroende 

måste upprätthållas. 
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Om alkoholsjukdom eller alkoholmissbruk ligger bakom brott kan avsked vara för handen. När 

rattfylleribrott är aktuellt måste polismyndigheten utreda om det finns ett samband mellan 

brottet och missbruksproblemet. I och med att arbetsgivaren har behandlingsskyldighet kan 

avsked endast bli aktuellt med anledning av följande omständigheter: Om den anställde 

motsätter sig behandling av frivillig eller påtvungen art, genomgår behandling men återfaller i 

missbruket och därefter fortsätter att begå brottsliga handlingar eller om den anställde inte 

överhuvudtaget visar sig villig att genomgå behandling. Trafiknykterhetsbrott ses som ett 

särskilt allvarligt brott, därför läggs det stor vikt vid polismannens medverkan i 

rehabiliteringsåtgärder när brottet är en förstagångsföreteelse. 

 

Sammanfattningsvis tas det vid ett uppsägnings- eller avskedandeförfarande hänsyn till vilken 

sorts anställning polisen har, om polisen innehar en förtroendeställning, anställningens längd, 

brottets art och allvarlighet och om brotten är av engångskaraktär. Vidare beaktas om 

alkoholsjukdom är bakomliggande, om rehabilitering genomförts, vilken grad av brottslighet 

som förekommit, eventuella vitsord samt vilken bedömning polismyndigheten gör gällande 

polisens framtidsutsikter. Förutom detta läggs stor vikt vid kravet om oförvitlighet. Det är 

viktigt att poliser avhåller sig att begå brott med tanke på vilka förödande konsekvenser som 

kan följa utav detta. Oförvitligheten är särskilt viktigt när det kommer till personer som vill bli 

poliser, att de överhuvudtaget inte har begått eller begår brott. Ett prickfritt register är en av 

förutsättningarna för att kunna erhålla en anställning som polis. 
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8 Analys 
Förutsättningarna för att brott av en polis ska föranleda avsked eller uppsägning är många. På 

ett sätt är det intressant att det krävs att brottet inte ska vara av ringa art, att minst normalgraden 

krävs om det nu inte finns andra omständigheter som kan påverka. Självfallet måste det finnas 

en viss flexibilitet gällande brottsliga handlingar, att sådana kan förekomma även hos 

polismyndigheten. Det kan hända att poliser som vanligtvis förhåller sig som hederliga 

medborgare kan komma att begå brottsliga handlingar med anledning av förändrade 

familjeförhållanden eller av andra omständigheter. Även om samhällsnormen kan anse att 

poliser bör förlora sin anställning med anledning av brott bör det dock tas hänsyn till allas likhet 

inför lagen. Den måste fortfarande gälla även när poliser företagit brottsliga handlingar, inga 

särbehandlingar ska förekomma beroende på vilken tjänst en person innehar. Det måste finnas 

ett skydd mot uppsägning eller avsked av poliser, även poliser måste kunna känna trygghet i 

sin anställning. 

 

Polisen ska i sin verksamhetsutövning förhålla sig till gällande rutiner. I rättsfallet AD 2004 nr 

2 framkom det att poliserna som hanterat en situation där en polisman utanför tjänsteutövningen 

misshandlat två andra personer frångick sina rutiner. Poliserna som var i tjänst genomförde inte 

något vittnesförhör med målsäganden på plats samma dag som misshandeln och det olaga hotet 

skedde. Endast den tilltalade förhördes vid den aktuella händelsen, målsägandeförhöret 

fullföljdes först en dryg vecka senare. Hur kommer det sig att förhören inte gjordes i anslutning 

till händelsen? Av vilken anledning sköts det upp? Följden av att det inte hålls omedelbart gör 

att rättsosäkerhet kan uppstå. Hålls inte förhör i samband med den brottsliga handlingen gör att 

målsägande, tilltalade eller andra som ska höras kan korrigera sina historier av vad som har 

hänt. De kan till exempel prata ihop sig, utesluta avgörande fakta eller lägga till sådant som inte 

har med situationen att göra. Likaså kan det hända att de glömmer delar av händelsen, sådant 

som kan vara avgörande för fallet. Inte bara tilltalade eller målsägande kan påverkas, även 

polisverksamheten kan drabbas av att förhör inte hålls i rätt tid. Allmänhetens förtroende för 

polisen kan förändras, medborgarna kan anse att det inte går att lita på polisen då människor 

som begått brott eller drabbats utav dem tillåts ändra sina vittnesmål. Det kan medföra att 

människor som faktiskt har begått brott inte döms eller tvärtom. I det aktuella fallet gjorde AD 

bedömningen att då målsägandens minnesbild inte stämde överens med vad som uppgavs vid 

tingsrättens förhör och att det inte gick att fastställa vems berättelse som var korrekt eller vem 

av målsägandena som ansågs som trovärdig ogiltigförklarades avskedandet. Förutom detta 

beaktade AD även andra omständigheter som bland annat att alkohol var inblandat och den 

tilltalades och målsägandens uppfattningar av situationen. Det var intressant att se AD:s 

helhetsbedömning i fallet. Hur de tar hänsyn bland annat till osäkra vittnesmål, att ansvar inte 

kan utdömas om det förekommer osäkerhet i bevisningen. Den tilltalade ska, som nyss nämnt, 

av rättssäkerhetsskäl inte dömas om det inte finns tillräcklig bevisning. Människor kan, som 

tidigare nämnt, till exempel få stå till ansvar för något de inte gjort, de kan även undvika att 

utföra handlingar då de inte vet om de kommer att bli dömda för sina handlingar eller inte. 

Likaså om den tilltalade eller målsägande intagit alkohol ska det tas med i bedömningen då det 

kan ses som en förmildrande omständighet. Människor kan reagera starkare när de intagit 

alkohol, det kan vara en bidragande faktor till att en viss situation uppkommer eller att den 

eskalerar. Precis som i AD 1997 nr 133 och AD 1992 nr 41 var alkohol med i bilden. I fallen 

var det av vikt att undersöka om brotten hade ett samband med alkoholsjukdom eller om det 

endast handlade om tillfällig alkoholkonsumtion. Alkohol kan därmed vara en bidragande 

faktor till att uppsägning eller avsked blir aktuellt. 
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Genom att belysa rättsfallen med de sakliga grundförutsättningarna för uppsägning och avsked 

för handen gavs det en större förståelse för hur AD valde att bedöma fallen, varför de dömt som 

de gjort och varför så stort antal poliser fortfarande får behålla anställningen. När alla 

omständigheter undersöktes och analyserades framkom det i fallen där avskedade hade skett att 

AD:s bedömning och domar sågs som rimliga. 

 

I och med att rekvisitet för avsked, ett grovt åsidosättande av arbetstagarens åligganden mot 

arbetsgivaren, är allmänt medför det att många olika handlingar kan innefattas under denna 

benämning. Genom att det inte är detaljbestämt vad som räknas som ett grovt åsidosättande 

faller det på arbetsdomstolen att bedöma om rekvisitet är uppfyllt eller inte och om brottet ska 

medföra ett avsked. AD måste då ta hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall. Tack vare 

den allmänna definitionen finns det möjlighet att innefatta eller utesluta handlingar som 

kriminaliseras respektive avkriminaliseras i samhället utan att lagstiftningen behöver ändras. 

Det är intressant att det ställs höga krav på oförvitligheten redan innan en polis utbildas och 

anställs samt att det upprätthålls även efter det att en anställning har erhållits. Dock kan det ses 

som lite underligt varför ansökande till polisutbildningen inte får ha begått något brott medan 

det bedöms annorlunda så snart en anställning trätt ikraft. Återigen finns en viss förståelse för 

anställningstryggheten men som det förekommit i nästintill alla rättsfall i denna uppsats, genom 

det vägledande rättsfallet AD 1981 nr 168, ställs det särskilt höga krav om polisers oförvitlighet, 

att inte begå brott då det sammanhänger med det större perspektivet om polisverksamheten och 

dess tillit. Situationen leder till funderingen om hur samhället och världen skulle se ut om kravet 

om oförvitlighet på poliser hade sett likadant ut på poliser som är anställda av polismyndigheten 

som det gör på sökande till polisutbildningen. Hade det ens funnits någon verksamhet eller 

skulle det anses som så osäkert att utöva den med anledningen av att endast ett fåtal, extremt 

pedantiskt oförvitliga individer skulle våga sig på polisyrket med rädsla av att bli anmälda? 
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