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Sammanfattning

Utredningen hade till syfte att undersöka hur arbetsdomstolen (AD) bedömde ett 
avskedande av en polisman till följd av illojalt handlande. Vid framställningen av 
arbetet har en traditionell juridisk metod använts med tonvikt på utfallen i AD. Polisens 
uppgift som offentligt organ är att beskydda medborgarnas fri- och rättigheter. Detta gör 
deras funktion i samhället unik. Av utredningen framkom det att polisens egen 
personalansvarsnämnd (PAN) i första hand tar ställning till om en polisanställd skall 
avskedas från sin tjänst till följd av illojalt handlande. Förelåg ett avskedande kunde 
polismannen genom sitt fackliga organ överklaga beslutet från PAN som ledde till 
förhandlingar i AD gällande avskedandets giltighet. Domstolen såg allvarligt på om 
förfarandet var av grövre karaktär och uppsåtligt. I alla de fall, som utredningen pekade 
på, visade det sig att AD lagt stor tonvikt på diskussionen kring omständigheterna.



Abstract

The study was to examine how the labor court (AD) assessed the dismissal of a 
policeman as a result of unfair behavior. During preparation of the work a traditional 
legal method used has been used, with emphasis on outcomes in AD. The main police 
task as a public authority is to protect rights and freedoms. This makes their role in 
society unique. The investigation revealed that the police's own staff accountability 
board (PAN) in the first place takes a position on whether a police employee shall be 
dismissed from his post as a result of unfair behavior. If there were a dismissal, the 
policeman, through its union, appealed against the decision by the PAN, which led to 
negotiations in AD. The Court looked seriously at whether the procedure was more 
serious in nature and willful. In all cases, the investigation pointed out, it appeared that 
the AD put strong emphasis on discussion of the circumstances.
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1. Inledning

I samhället har vi synen på polisen som lagens väktare med ansvar för en fungerande 
trygghet för oss medborgare. Den enskilda polisen har ögonen på sig från allmänheten
att handla oklanderligt i alla situationer både i och utom tjänsten. För att kunna 
säkerställa en stabil poliskår arbetar polisen med ett hårdare rekryteringssystem än 
övriga arbetsmarknaden för att systematiskt välja ut den individ som klara av såväl de 
mentala som de fysiska ansträngningar som ett tjänsteutövande inom polisväsendet 
innebär. Från polisens sida har man utarbetat en ny värdegrund i ett försök att stärka sitt 
förtroende gentemot allmänheten.1

På senare tid har några uppmärksammade fall allvarligt påverkat allmänhetens 
förtroende för polisen som organisation. Ett exempel på detta är en händelse i Malmö i 
början av år 2009 då en polis kallade en människa med utländsk bakgrund för ”den lilla 
apajäveln”. Polisen i fråga dömdes aldrig för brott då utredning inte ansåg att något 
brottslig förfarande förelåg2. Reaktionerna mot detta beslut från allmänhetens sida blev 
starka och gav upphov till stor kritik mot polisväsendet. Varje år sker det situationer när 
poliser är inblandade i brottsligt handlande. Frågan är hur allmänheten ser på en polis 
som begått ett brott. Skall han eller hon få behålla sin tjänst efter brottsligt förfarande?
Personalansvarsnämnden som är det organ som utreder poliser vid brottsligt handlande3

har genom sin verksamhetsberättelse för år 2007 visat på en stigande siffra gällande 
upptagna fall med avskedande av polisanställd som följd4.

                                               
1 Se avsnitt 2.1
2 www.nyheter24.se
3 Se avsnitt 5.1
4 Verksamhetsrapport från PAN (2007) s.9

http://www.nyheter24.se
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1.1 Syfte

Detta arbete har till syfte att undersöka hur rättsväsendet bedömer ett avskedande av en 
polisman till följd av illojalt handlande. Detta kommer undersökas med ledning av 
följande frågeställning:

 Vad innebär det att grovt åsidosätta sina åtaganden mot sin arbetsgivare?
 Vad utgör enligt AD grund för avskedande av poliser?
 Finns det någon klar skiljelinje hos AD när överträdelse utgör grund för 

avskedande av en polisman som gjort sig skyldig till illojalt förfarande?

1.2 Avgränsning

Enbart brottsligt förfarande och grövre överträdelser från polisanställda i yttre tjänst5

kommer vara föremål för utredningen. När det gäller referat från avskedandefall från 
personalansvarsnämnden vid rikspolisstyrelsen har dessa exkluderats eftersom dessa var 
mycket svåråtkomliga och i många fall inte tillgängliga för offentligt bruk.

1.3 Metod

Vid framställningen av arbetet har traditionell juridisk metod använts. Materialet som 
främst genomgåtts är förarbeten i form av propositioner från regeringen rörande 
avskedanderegleringarna. För att fastslå hur rättsinstanserna anammat lagstiftningen har 
ett flertal rättsfall från arbetsdomstolen genomgåtts. Arbetets tonvikt har förlagts till 
rättsfallsreferat från arbetsdomstolen. Förarbeten och rättsfall har erhållits genom 
sökning inom Karnov (Westlaw), Rättsbanken (infotorg) och Norstedts juridik (Zeteo). 
De huvudsakliga sökord som använts är polis, brott, grund för avskedande samt 
illojalitet. Genomgång av personalansvarsnämndens vid rikspolisstyrelsens 
verksamhetsberättelse har också skett. I mindre omfattning har också sökning av 
information på polisens hemsida skett. Även doktrin i begränsad omfattning har legat 
till grund för arbetets utformning. Dock finns inte mycket doktrin gällande det specifika 
avskedandeområdet i offentlig arbetsrätt, vilket medfört att litteraturavsnittet blivit 
relativt kort.

                                               
5 Med yttre tjänst menas uniformklädd som bedriver sitt tjänsteutövande direkt mot allmänheten
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2 Polisens ändamål och uppgifter

Genom det demokratiska samhälle vi har i Sverige kan polisens uppdragsgivare 
härledas till medborgarna som i sin tur representeras av den folkvalda riksdagen och 
regeringen. I polisens tilldelade uppdrag ingår allt från att förebygga dödsfall i trafiken, 
söka efter försvunna personer, närvara vid större idrottsevenemang med risk för bråk 
med mera. Målet för polisens verksamhet är att minska brottsligheten och säkerställa 
tryggheten i samhället. Polisens ändamål och uppgifter finns centralt reglerade i 
polislagen (PL)6 och polisförordningen7.8

Polisens uppgift är att beskydda människors friheter och rättigheter och därigenom 
aktivt verka för att dessa rättigheter inte kränks. Det gör deras funktion i samhället unik. 
För att kunna utföra deras arbete och säkerställa ett tryggt samhälle krävs det att de 
innehar särskilda befogenheter, såsom rätten att använda våld och tvångsmedel. Dessa 
särskilda befogenheter som innebär rätten att utöva tvångsmedel skall endast ske i den 
mån att avsett resultat uppnås, detta enligt 8 § PL. Vidare finns det föreskrivet i 10 § PL 
att en polisman får bruka våld om detta är i linje med hans eller hennes tjänsteutövning. 
Med dessa särskilda befogenheter följer också stora krav på den enskilde polismannen 
och polisens organisation i stort. Polisens arbete är mycket omfattande. Att förebygga 
varje brottslig handling, säkra varje medborgares rätt till trygghet samt att gripa varenda
brottslig gärningsman är att anse som en utopi. Den polisiära verksamheten bygger 
därför på prioriteringar i större och mindre omfattning. Fördelningen av resurser efter 
behovet i samhället är en nödvändig återgärd som också kan få skadlig verkan. En 
polisman har ett stort ansvar som individ. Han eller hon skall ha kompetensen att verbalt 
lösa situationen som innefattar ett ingripande, kunna avvärja våldsamma situationer och 
dessutom utföra sitt arbete med fast beslutsamhet utan att provoceras av yttre faktorer.

Förmågan att arbeta ensam, med en kollega eller grupp är också ett krav som varje polis 
måste bemästra i tjänsten. Vidare är helhetssynen i tjänsten mycket viktig. I det polisiära 
uppdraget skall polismannen ha förmågan att genomföra olika åtgärder som kan ha en 
betydande påverkan i en framtida rättegång. Denna förmåga till helhetssyn gör sig också 
påmind i förhållandet till allmänheten. Det enskilda agerandet från en polisman kan leda 
till att en känslig eller hotfull situation kan minimeras till mild och lugn, vilket båda 
parter i den aktuella situationen i slutändan drar fördel av. I motsats till detta kan ett 
provokativt och hetsigt ingripande leda till att ett ingripande förvärras av polismannen 
själv. Det är därför mycket viktigt att poliser tänker på sitt uppförande i varje situation. 
En polis har höga krav från allmänheten och statsmakten att följa. Skulle tendenser till 
maktmissbruk eller misskötsel uppdagas måste granskning av den enskilda polismannen 
aktualiseras. Tendenser av nyss nämnda art är ett hot mot den demokratiska ordningen i 
samhället. Något som också påverkar polismannens kravbild är påtryckningarna från 
media och tillsynsorganen i form av debatter och granskningar. Trots detta så är kravet 
att varje polisman bör kunna sköta dessa påtryckningar på ett professionellt sätt.9

                                               
6 SFS 1984:387
7 SFS 1998:1558
8 SOU 2007:39 s.19
9 A.a.s.115 f.
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2.1 Polisens värdegrund

Under 2008 startade polisens sitt arbeta med att utforma gällande värdegrund som skall 
genomsyra hela polisiära verksamheten och på lång sikt också påverka medborgarnas 
syn på polisväsendet. De tre orden som utgör grunden för värdegrunden är:

 Engagerade – med ansvar och respekt. Polisen skall ta ansvar för deras uppgifter 
och värna om likavärdet för alla individer.

 Effektiva – för resultat och utveckling. Detta för att belysa fokusen på ett gott 
resultat, samarbete och en ständigt drivande utveckling.

 Tillgängliga – för allmänheten och för varandra. Polisen i tjänst skall vara 
hjälpsam, flexibel och stödjande.10

3. Historik

3.1 Bakgrunden till den offentliga arbetsrätten

Arbetsrätten inom staten är mer invecklad och sammanvävd än motsvarande i privata 
sektorn. För att kunna förstå och anamma det arbetsrättsliga regelverket inom den 
offentliga sektorn krävs utökad insyn och kunskap om hur den demokratiska
lagstiftningsprocessen i Sverige fungerar med avseende på beslutsfattande och 
verkställande i riksdag och regering.11

Den offentliga sektorn vänder sig till gemene medborgares intresse, vilket medför att 
finansieringen av denna sektor sker genom att medborgarna tvingas erlägga skatter och 
avgifter som bestämts genom politiska beslut hos berörda organ. Detta medför att vi
som medborgare i sin tur erhåller rättigheter och kan ställa krav på att de offentliga 
institutionerna tillhandahåller insyn, strävar efter rättssäkerhet gentemot den enskilda 
och att deras uppgifter utförs på ett tillfredställande sätt. För att kunna utfästa en sorts 
garanti för att efterlevnaden av dessa krav skall fullgöras behövs rättsregler som 
säkerställer rättssäkerheten. Det är ur ovan nämnda perspektiv som lagen om offentlig 
anställning (LOA) vuxit fram.12

LOA reglerar de arbetsrättsliga förhållandena för statligt anställda och fokuserar mycket 
på att de som offentligt anställd skall agera opartiskt, effektivt och serviceinriktat i sitt 
yrkesutövande. Alla reformer som skett fram till ikraftträdandet av nya LOA13 år 1994 
har starkt präglats av att värna och skydda medborgarnas intresse, till exempel har den 
enskildes rätt till att överklaga ett myndighetsbeslut utvidgats och förbättrats på senare 
tid. Inom vissa offentliga organisationer, där det sker myndighetsutövning mot enskild, 
ställs det särskilt höga rättssäkerhetskrav. Till dessa hör polis, åklagare, domstolar, 
kronofogden och skattemyndigheten. 14

                                               
10 www.polisen.se
11 Andersson, A., Bejstam, L. m.fl.(2004) s.19
12 Hinn, E., Aspegren, L. (1994) s.17
13 SFS 1994:260
14 Prop. 1993/1994:65 s.29

http://www.polisen.se
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3.2 Bakgrunden till avskedande regleringen i LOA

Framväxten av det svenska centralstyret under 1500- och 1600-talet medförde att 
kungen15, år 1611, lovade adeln företrädesrätt till höga ämbetspositioner genom ett i 
anställningsavtalet speciellt formulerat villkor. Villkorets utformning lade grund för den 
så kallade oavsättlighetsprincipen som innebar att tjänstemän inte mot sin vilja kunde 
skiljas från deras tjänst annat än genom en dom från domstolen.16 Under 1600- och
1700-talet utvecklades det så kallade ackordsystemet som innebar att en ämbetsman 
befogade över en sorts äganderätt på sin tjänst, vilket också gjorde att de kunde 
överlåtas genom försäljning till dess efterträdare. Detta var en vanlig företeelse inom till 
exempel försvaret. Det var först år 1786 som oavsättligheten fick ett sorts lagskydd 
genom att riksdagen, med kungens samtycke, beslutade att välfärd som begrepp skulle 
inrymma besittning av tjänster och ämbeten. Genom 1809 års regeringsform (RF) så 
erhöll oavsättligheten grundlagsstatus. Två olika grupper av tjänstemän bildades, 
ordinarie och icke ordinarie. Till skillnad från de icke ordinarie tjänstemännen så erhöll 
de ordinarie tjänstemännen ett särskilt dokument som fungerade som fullmakt.17 Det var 
enbart innehavarna av fullmakten, alltså de ordinarie tjänstemännen, som omfattades av 
oavsättligheten enligt 36§ i 1809 års RF18. Av vad som följde i 36§ dåvarande RF så var 
avsikten att tjänstemännen skulle inneha tjänsten som en form av äganderätt.19

Under 1800-talet började grundlagarna kringgås genom införandet av olika system i 
samhället. Till dessa system hörde bland annat att införandet av förbehåll och regler för 
avgångsskyldighet pga. ålder eller sjukdom. En parallell till detta system kan dras till 
tidigare nämnda oavsättligheten där man – precis som anställningsförhållandena idag –
ansågs ha rätt till avlöning men däremot ingen rättighet till sin yrkesutövning. År 1965 
överfördes reglerna om entledigande av tjänstemän i olika löne- och pensionsreglemente
till statstjänstemannalagen20. Samtidigt drevs en mindre grundlagsreform igenom som 
gav upphov till 11 kap. 10§ i RF - denna regel hänvisar bland annat
avgångsskyldigheten till annan lag. Genom ämbetsreformen år 1975, som senare 
överfördes till gamla LOA 1976, avskaffades oavsättligheten för tjänstemän. Före år 
1976 gällde ett mera långtgående straffansvar för statligt anställda. I och med nyss 
nämnda reform kom flera handlingar att tappa sin kriminella status. 

Reformen hade tre syften: att i betydande utsträckning begränsa det straffbara området, 
att på ett mer effektivt sätt fastställa den personkrets som skulle vara underordnat 
straffansvar och att åstadkomma ett närmande mellan den offentliga och den privata 
arbetsmarknadens sanktionssystem. Syftet var att lagstiftaren ville skapa en mer 
privaträttslig syn på anställda inom offentliga sektorn. Kritik följde mot reformen och år 
1989 utvidgades det straffrättsliga ansvaret till följd av kritiken, som exempel 
återinfördes tjänstefel som brott. Tidigare regler att enbart en domstolsprövning kunde 
skilja en statsanställd från dennes tjänst innebar nu istället att det enbart gick att väcka 
talan om ändring av en myndighets beslut genom detta medel.21

                                               
15 I detta fall Gustav II Adolf
16 Hinn, E., Aspegren, L. (1994) s.27
17 A.a.s.28
18 Förkortning av regeringsformen
19 Hinn, E., Aspegren, L. (1994) s.29
20 SFS 1965:274
21 Hinn, E., Aspegren, L. (1994) s.29
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I och med att statstjänstemännen i flera hänseenden hade ett bättre anställningsskydd än 
vad som reglerades i lagen om anställningsskydd (LAS) blev det aldrig aktuellt att 
överföra regleringen till LOA. Före tidigare nämnda ämbetsreform så användes 
avsättning som sanktion vid ämbetsbrott och även som disciplinpåföljd. Eftersom man 
ansåg att avsättningsstraffet inte kunde avlägsnas utan att ersättas med något annat så 
fanns det anledning att prova om uppsägningsreglerna i LAS kunde tjäna som förebild. 
Dessa regler föreskrev att arbetsgivaren kunde använda sig av uppsägning vid olämpligt 
uppträdande från arbetstagarens sida. Detta kunde dock bara aktualiseras om 
arbetsgivaren bedömer att omplacering inte skulle åtgärda problemet. Med uppsägning 
följer en viss uppsägningstid som möjliggör en skälig omställningsperiod för 
arbetstagaren och arbetsgivaren med beaktande av anställningens upphörande. Det 
kunde även hända att uppträdandet från arbetstagarens sida kunde vara av sådan 
allvarlig karaktär att omedelbar uppsägning från tjänsten var fordrat från allmänhetens 
intresse. Det behövdes alltså ett motsvarande avskedsinstitut som återfanns i LAS som 
särskild såg till kraven som medborgarna hade rätt att ställa på en statligt anställd. Dessa 
reflektioner ledde i sin tur till tillkomsten av avskedanderegleringen i 11 kap. LOA.22

Med införandet av 1976 års23 LOA tillkom stadganden gällande nyss nämnda 
avskedandeinstitut. Något som också var nytt med 1976 års lag var att avskedsbeslut 
hädanefter skulle meddelas av arbetsgivarmyndigheten. I dag tillhör de specifika 
reglerna om anställnings upphörande de mest centrala områdena i arbetsrätten. Reglerna 
omfattar allt från uppsägningstiden för den enskilda arbetstagaren till kravet på 
arbetsgivaren att basera ett avskedande av en anställd på sakliga grunder. När det gäller 
avskedande av anställda inom den privata och offentliga sektorn återfinns den 
dominerande rättsregeln i 18§ LAS. I den nu gällande LOA från år 199424 har 
lagstiftaren valt att ta bort 11 kap. gällande avskedande och istället anammas LAS25 när 
det gäller att reglera avskedande inom den offentliga sektorn. Det sker dock fortfarande 
hänvisningar från AD till de äldre lydelserna i 11 kap. LOA. Trots att lagstiftaren 
försökt skapa en enhetlig anställningslagstiftning så kvarstår fortfarande några olikheter, 
till exempel måste en offentlig anställnings upphörande meddelas skriftligen enligt 9§ 
LOA. När det gäller övriga arbetsmarknaden är kravet på skriftlighet ej nödvändigt. 
Detsamma gäller när arbetstagaren självmant säger upp sig.26

                                               
22 Wennergren, B. (1990) s.109 f.
23 SFS 1976:600
24 SFS 1994:260
25 De rättsregler som aktualiseras är 18-20§§ LAS
26 Andersson, A., Bejstam, L. m.fl.(2004) s.274
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4. Förarbeten rörande avskedande av arbetstagare i LOA och 
LAS

4.1 Prop. 1973:129 Kungl. Maj:t:s proposition med förslag till lag om 
anställningsskydd m.m.

Detta förarbete är upprättat i samband med att gamla LAS trädde i kraft år 197427. I 
propositionen definieras avskedande som en hävning av anställningsavtalet från 
arbetsgivarens sida som en följd av arbetstagarens kontraktsbrott. Det hänvisas här till 
1971 års lag om anställningsskydd28 och dess förarbeten29 som föreskriver att en 
arbetsgivare inte behöver ta hänsyn till uppsägningstid vid avskedande om en 
arbetstagare i väsentlig mån försummar sina åtaganden mot arbetsgivaren. I förarbetena 
till lagen så anges problemen med att erhålla en preciserad reglering av situationer där 
omedelbart avskedande kan ske. Detta eftersom tjänstens art och förseelsens natur 
kunde skifta från fall till fall. Som exempel på väsentlig försummelse anges stöld på 
arbetsplatsen, förskingring av anförtrodda medel och onykterhet i tjänsten. Som grund 
för avskedande fick inte arbetsgivaren enligt nämnda lag åberopa förhållanden som han 
känt till mer än en månad före beslutet om avskedande.30

I 18§ LAS återfinns bestämmelserna om avskedandegrunderna. Propositionen ger 
uttryck för att brottsligt handlande, som kan vara grund för avskedande, skulle inneha 
en avsiktlig eller grovt vårdslös karaktär. I första hand skulle handlandet ha ett direkt 
samband med tjänsten men skulle risken finnas för att förhållandet mellan arbetsgivaren 
och arbetstagaren allvarligt kan bli skadat bör detta utgöra en giltig grund för 
avskedande. Ålder, anställningslängd, funktionsnedsättningar och så vidare skall inte 
utgöra hinder för avskedande men däremot föreskrevs en viss uppsägningstid 
aktualiseras för att tillgodose arbetstagarens sociala förhållanden.31

Vid tidpunkten för förarbetets utformning existerade fortfarande oavsättligheten32.  När 
det gällde statstjänstemän med ämbetsansvar33 kunde dessa dömas till skiljande från 
tjänsten genom att de begått de särskilda ämbetsbrotten tjänstemissbruk, accepterande 
av muta, tystnadspliktsbrott och tjänstefel. Ett avskiljande från deras tjänst skulle
innebära en förlust av befattningen och dess tillhörande förmåner. Övriga tjänstemän 
kunde även dömas till avskiljande från anställningen vid brottsligt handlande om rätten
att inneha den offentliga tjänsten bedömdes som uppenbart olämplig. Är brottet inte 
sanktionerat i form av fängelse i två år eller mer fick inte avskedande utdömas annat än 
om tjänstens speciella karaktär krävde det.34

I förarbetet föreskrevs det vidare att kollektivavtalen innehåller generella regleringar 
som ligger till grund för avskedande av en enskild arbetstagare. För arbetstagare i privat 
verksamhet är dessa villkor ofta fastställda i branschavtalen. I dessa stod det att 
upprepade eller allvarligare brott mot anställningsavtalet eller mot särskilda föreskrifter 

                                               
27 SFS 1974:12
28 SFS 1971:199
29 Prop. 1971:107
30 Prop. 1973:129 s. 38
31 A.a.s.255
32 Se avsnitt 3.2
33 Högre tjänsteman inom statlig verksamhet, till exempel en domare
34 Prop. 1973:129 s.39
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gällande ordning och säkerhet kan medföra grund till omedelbart avskedande. Det finns 
också varianter på avtal som föreskriver att uppsåtlig vårdslöshet, oärlighet, ordervägran 
med mera skall leda till omedelbart avskedande av den anställda. När det gällde
tjänstemän i den privata sektorn aktualiserades omedelbart avskedande vid allvarligare 
begångna brott eller om han eller hon i tjänsten visat grov oskicklighet eller på något 
annat sätt grovt åsidosatt sina skyldigheter gentemot arbetsgivaren. 35

Beträffande anställda tjänstemän inom offentliga sektorn gällde i stort sett samma regler 
som för de anställda inom olika privata verksamheter som innefattas av kollektivavtal. 
För statstjänstemän reglerades skiljande från anställning genom in- dispositiva regler i 
statstjänstemannalagen36. Bestämmelser i kollektivavtal gällande avskedande saknades
därmed. Om man såg till rättspraxis var det ett kontraktsbrott av allvarligare karaktär 
som tenderade att leda till avskedande, även om inte någon sådan begränsning angivits i 
gällande kollektivavtal.37

4.2 Prop. 1975:78 Regeringens proposition om lagstiftning angående 
ansvar för funktionärer i offentlig verksamhet, m.m.

Regeringen gav förslag till ändringar i dåvarande statstjänstemannalagen38 genom denna 
proposition år 1975. När det gäller avskedande behandlar propositionen ett förslag 
gällande ändring av 22§ i 1965 års statstjänstemannalag. Den ursprungliga ordalydelsen 
i regleringen behandlade en tjänstemans rätt att behålla sin tjänstebostad vid disciplinära 
åtgärder eller väckande av åtal mot honom som kunde leda till tillfällig avstängning från 
tjänsten. Istället för ovan nämnda reglering ville utredningen genom förslaget utforma 
en reglering som behandlade grunden för avskedande av en offentligt anställd vid 
brottsligt handlande. Regelns tillämpningssfär skulle inte bara innefatta lagöverträdelser 
från den anställda sida som begåtts efter att denne erhålligt sin aktuella anställning, utan 
den skulle även innefatta tidigare gärningar som denne begått i tidigare 
anställningsförhållanden. Med ändringen ville utredningen kunna reglera att en 
tjänsteman kunde avskedas vid grövre tjänsteförseelser eller när det är uppenbart att 
denne inte var lämplig att inneha sin tjänst. Enligt förslagen paragraf skulle avskedande 
kunna ske i ytterligare ett fall, nämligen då tjänstemannen, som ålagts disciplinpåföljd 
under de senaste två åren, gör sig skyldig till upprepande tjänsteförseelse och därigenom 
visat sig direkt opassande att inneha sin tjänst. Lagrådet menade i detta fall att det
endast skulle ta hänsyn till förseelser i den aktuella anställningen. Däremot tyckte de att 
förseelser begångna inom olika tjänster i samma myndighet skall kunna beaktas i 
helhetsbedömningen av avskedandet. Rådet föreslog att ordalydelsen skulle tydliggöras 
med hänsyn av nyss nämnda omständigheter.39

I den förslagna paragrafens sista stycke föreskrevs det att avskedande ej enbart får 
grunda sig på omständigheter som berörd myndigheten känt till mer än en månad före 
avskedandet. Ordalydelsen överensstämmer med regleringen i 18§ andra stycket 
dåvarande LAS40. I förarbetena41 till dåvarande LAS jämställde man i den privata 
sektorn ”arbetsledning” med ”arbetsgivare” vilket innebar att underlåtenheten att 

                                               
35 Prop. 1973:129 s.40
36 Se avsnitt 3.2
37 Prop. 1973:129 s.40
38 SFS 1965:274
39 Prop. 1975:78 s.249
40 SFS 1974:12
41 Prop 1973:129 s.255
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rapportera en händelse till företagsledningen från arbetsledningens sida inte påverkade 
det faktum att arbetsgivaren kände till händelsen. När det gäller den statliga
verksamheten skulle tjänstemannens närmaste chef jämställas med arbetsledningen i 
den privata sektorn vid tolkning av bestämmelsen. Enmånadsfristen skulle alltså börja 
gälla från det att chefen närmast över tjänstemannen fått kännedom om händelsen. I 
dagsläget utgörs fristen av en tvåmånaders period som ändrades genom en proposition 
år 1994.42 Förslaget att införa begreppet ”avskedande” som ett särskilt institut i lagen 
borde rimligtvis medföra att begreppet ”beviljas avsked” i 36§ statstjänstemannalagen 
skall bytas ut till ”entledigas” enligt författarna till propositionen.43

Av förarbetet framgår det att lagstiftaren vill uppnå en enhetlig reglering gällande 
upphörande av anställning både på den privata och offentliga sektorn. För att stärka 
förutsägbarheten torde det vara av väsentligt intresse för arbetstagaren och arbetsgivaren 
att arbetstvister avgörs genom en allmänt föreskriven ordning. Härmed kan främsta
hänsyn tas till de speciella omständigheterna som är relevanta i det aktuella fallet. Men 
när det gällde avskedande inom den offentliga verksamheten angav propositionen att det 
behövdes en motsvarighet till avskedanderegleringen som finns i LAS och att dessa 
skulle behöva utformas så att det beaktar de särskilda krav som medborgare har rätt att 
ställa på statstjänstemän.44

4.3 Prop. 1981/82:71 om ny anställningsskyddslag m.m.

Propositionen är ett förarbete till nuvarande LAS45 som trädde i kraft år 1982. 
Utredningen diskuterar främst kring saklig grund för uppsägning som återfinns i 7 § 
LAS. Detta är inte föremål för analys i detta arbete och lämnas därmed därhän. I 
Uttalanden gällande avskedande hänvisas det i propositionen till förarbetena till den 
äldre LAS46 som utförligare behandlar avskedanderegleringen i 18 § LAS. Pågrund av 
denna begränsning berörs inte denna proposition mer utförligt.

4.4 Prop. 1993/94:65 En ändrad lagstiftning för statsanställda m.fl.

I denna proposition ger författarna förslag på att det inte skall existera några 
specialregler för avskedande för offentligt anställda utan reglerna i 18-20§§ LAS skall 
hädanefter tillämpas.47 De föreslår att en ny lag om fullmaktsanställning48 skall 
utformas så att personer med fullmaktanställning49 istället skall avskedas enligt 
avskedsreglerna i 18-20§§ LAS.50

Ett förslag som författarna till propositionen också behandlade var överförandet av de 
dåvarande avskedande reglerna i 11 kap LOA till LAS. Avskedsbestämmelserna i LOA 
skulle slopas och istället skulle LAS motsvarande reglering vara tillämpbar när det 
gällde statligt anställda. Några som fick yttra sig ytterligare i frågan var bland annat 
rikspolisstyrelsen, vägverket och LO. Rikspolisstyrelsen hade inget emot att reglerna 
                                               
42 Prop 1993/94:67 s.7
43 Prop 1975:78 s.250
44 A.a.s.161 f.
45 SFS 1982:80
46 Se avsnitt 4.1
47 Prop 1993/94:65 s.2
48 SFS 1994:261
49 Dessa är vanligtvis domare, men kan även vara andra offentligt anställda som regeringen beslutat skall 
inneha en sådan anställning
50 Prop. 1993/94:65 s.11
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överfördes men tyckte däremot att man tydligare borde anknyta till 
lämplighetsbegreppet i LOA och utförligare redogöra för omständigheterna som måste 
beaktas vid lämplighetsbedömningen. Vägverket ansåg att överförandet av reglerna 
skulle medföra minskade möjligheter att avskeda anställda som begått brott. 
Problematiken de såg var att förtroendet från allmänheten till myndigheterna skulle 
minska om avskedsreglerna i LOA slopades. De nuvarande reglerna tog bättre till vara 
den offentliga verksamhetens intressen enligt vägverket. LO ansåg att den dåvarande 
regleringen och dess ordalydelse inte borde ändras ur tydlighet synpunkt. Istället borde
avskedandebestämmelser för statligt anställda klargöras i motivuttalanden till lagen. 
Risken för att förbise rättssäkerheten och förutsägbarheten för den enskilde skulle bli 
alltför påtaglig om förslaget skulle gått igenom ansåg de.51

I propositionen menade författaren att LAS och LOA innehåller regleringar avseende 
avskedande men att dessa dock skiljer sig redaktionellt. Båda innehåller ett slags 
felaktigt beteende. I tolkningen av båda regleringarna gäller det att yttre omständigheter 
vägs in i helhetsbedömningen, vilket dock ansågs vara grundläggande för tillämpningen 
av avskedandereglerna i 11 kap. 1§ föregående LOA52. Författaren delade uppfattningen 
som utredningen lägger fram i propositionen gällande att reglerna, trots sin olika 
utformning i ordalydelse, inte har någon egentlig skillnad i bedömningsgrunderna. 
Utredningen ansåg vidare att avskedande enligt LAS förutsätter att arbetstagaren grovt 
åsidosatt sina åtaganden gentemot arbetsgivaren medan avskedande i LOA centralt 
behandlar lämpligheten att inneha sin anställning. Denna skillnad visar på att 
bedömningen inte är densamma vid prövning enligt LOA eller LAS. Gällande LAS 
torde bedömningen, enligt propositionen, fokusera på om överträdelsen från 
arbetstagarens sida drabbar arbetsgivaren. När det gällde LOA däremot borde det ges 
mer utrymme till bedömningen av verksamhetens allmänna integritet och standard, 
oavsett om handlingen är direkt eller indirekt riktad mot arbetsgivaren. Brott utanför 
arbetet benämndes inte ordagrant i varken LOA eller LAS. Vanligtvis är det i den 
offentliga sektorn som brott lett till avskedande av anställd men det finns dock ett antal 
domar från AD gällande privat anställda som ansetts utgöra grund för avskedande enligt 
reglerna i LAS.53

Att brottsligt handlande vid sidan av arbetet kunde utgöra grund för avskedande 
framgick av uttalanden gjorda i förarbetet54 till 1974 års LAS. Författaren till förarbetet 
menade på att det inte fanns några skillnader mellan tillvägagångssättet att anamma 
avskedsreglerna i LOA och LAS. Detta skulle innebära att avskedsreglerna i 11 kap. 1-
2§§ LOA var att anse som överflödiga och således bör bestämmelserna i 18§ första 
stycket vara tillräckliga. Utredningen i förarbetet menade att betydelsen när det gäller 
myndighetsutövning om avskedandebestämmelserna överförs till LAS. De menade på 
att en uppsägning inte är en del av myndighetsutövningen eftersom detta ansågs utgöra 
en civilrättslig rättshandling. Författaren höll med om detta och likställde detta med ett 
avskedande.55

                                               
51 Prop. 1993/94:65 s.90
52 SFS 1976:600
53 Prop. 1993/94:65 s.92
54 Se avsnitt 4.1
55 Prop. 1993/94:65 s.93
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Tidigare fanns Statens arbetsmarknadsnämnd som förvaltade omplaceringar av statligt 
anställda. I några enstaka fall i tillämpningen av 11 kap. 3§ LOA fann nämnden att 
någon möjlighet till omplacering inte fanns. Propositionen menade på att det inte 
förelåg några enskilda behov för att behålla regleringen inom den offentliga sektorn 
eftersom någon motsvarighet till denna inte fanns i LAS. Den borde därför upphävas 
ansåg författaren till förarbetet. När det gäller 11 kap. 4§ LOA återfanns en liknande 
reglering i 2§ första stycket LAS56. Skillnaden mellan dessa regler var att varianten i 
LOA även omfattade författningar som aviserats utan något stöd i lag. Utredningen i 
förarbetet visade inte på att det finns någon övrig författning som begränsade rätten att, i 
förhållande till reglerna i 11 kap. 1-2§§ LOA, avskeda en enskild arbetstagare. 
Författaren menade därför på att 11 kap. 4§ LOA borde avskaffas. Vidare framhöll 
propositionen att reglerna i 11 kap. 5§ första stycket LOA i huvudsak stämde överens 
med reglerna i 18§ andra stycket LAS. Det finns dock några omständigheter som skiljde
dessa åt. Dels var det reglerna om tiden för vetskapen om handlingen, som utgjorde
grunden för avskedande, och dels var det skillnaden på rätten att få till överläggning i 
frågan. Enligt reglerna i LOA räknades tiden från det att prövningen av frågan skett 
medan reglerna i LAS räknade tiden från det att tillkännagivande enligt 30§ LAS 
meddelats. När det gällde rätten till överläggning vid frågan om avskedande saknades
detta för den enskilde i LOA regleringen. En arbetstagares fackliga organisation, om 
denne var medlem i en sådan, skulle dock varslas och hade rätt till överläggning enligt 
14 kap. 7§ första stycket LOA. Propositionen menade vidare på att bestämmelserna i 14 
kap. 1-2§§ LOA, om arbetstagarens rätt att yttra sig genom skriftlig uppmaning, var att
anse motsvara föreskrifterna i 30§ LAS, vilket innebar att en arbetstagare kunde ha en 
möjlighet att påverka arbetsgivarens beslut. Författaren ansåg att bestämmelserna i 30§ 
LAS skulle ersätta de ovan nämnda regler i 14 kap. LOA.57

5. Grund för avskedande inom polisväsendet

5.1 Personalansvarsnämnden vid rikspolisstyrelsen

PAN inrättades den 1 juli 1987. PAN övertog då uppgiften från länsstyrelsen som då 
hade till uppgift att pröva frågor om tjänsteansvar inom polisväsendet. Nämnden kan 
närmast liknas vid ett internt organ som utreder en polisanställd vid brottsligt förfarande 
eller felaktigt handlande i tjänsten58. Om någon av parterna tar målet vidare hamnar det 
hos AD som får avgöra den uppkomna tvisten. Alla anställda vid Rikspolisstyrelsen, de 
lokala polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium omfattas av 
nämndes översyn. Arbetstagare som är undantagna denna översyn är angivna i 34 § 
LOA59 och 6 kap. 13 § polisförordningen60, dessa svarar istället inför Statens 
ansvarsnämnd. Om det skulle uppkomma en situation där en arbetstagare skall prövas 
av PAN, åvilar det den vederbörande myndigheten att vid kännedom om förfarandet att 
anmäla detta till nämnden.61 I början av år 2008 var inkomna ärenden till PAN gällande 
avskedande fyrtioåtta till antalet, att jämföra med trettio stycken samma period året 
innan.62 Detta visar på en ökning av inkomna fall av avskedande av polisman till PAN 

                                               
56 SFS 1982:80
57 Prop 1993/94:65 s.93
58 Till dessa hör privat användning av polislegitimation, felaktig hantering av tjänstevapen m.m.
59 Reglerar anställda på beslut av regeringen
60 I denna regleras även högre uppsatta polismän såsom polismästare osv.
61 Verksamhetsrapport från PAN (2007) s.6 f.
62 A.a.s.9
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under år 2007. Svårigheter att få tag i refererade beslut från personalansvarsnämnden 
resulterade enbart i en rättsutredning av rättsfall från AD.

Vid en analys av PAN verksamhetsberättelse från år 2007, finner man att nämnden i 
huvudsak gör sin bedömning av grund för avskedande med ledning av den allmänna 
domstolens utfall. Är fallet sådant att polismannen skulle dömas till grovt förfarande 
leder det i de allra flesta fall till avskedande från PAN av polismannen. Ett exempel på 
detta är en polisassistent som i samband med en trafikkontroll tog tag i bilförarens arm 
och drog denne ur bilen. Efter detta hade han tryckt upp bilföraren mot bilen och vridit 
dennes arm samt tryckt sin armbåge mot henne nacke. Detta bedömde nämnden som 
mycket klandervärt. Men den slutgiltiga bedömningen från nämnden skulle ändå bygga 
på utfallet i tingsrätten. Skulle förfarandet bedömas ringa skulle avskedande av 
polismannen inte aktualiseras från PAN, men skulle däremot rätten finna att förfarandet 
vara av grövre karaktär förelåg det grund för avskedande av mannen.

5.2 Avskedande på grund av personliga förhållanden

5.2.1 Illojalitet

Nedan följer en redovisning av situationer som, enligt AD, kan utgöra grund för 
avskedande. Illojalitetsfall från arbetstagarens sida anses mycket allvarliga eftersom 
anställningsavtalet bygger på en ömsesidig respekt och lojalitet mellan parterna. AD har 
uttalat sig i flertalet fall att den centrala uppfattningen innefattar ett krav på att 
arbetstagaren inte skall skada arbetsgivaren. Anställningsförhållandet går utanför 
kontraktsrättens gränser och skapar förpliktelser som är av personlig karaktär mellan 
arbetstagaren och arbetsgivaren. Mot bakgrund av detta kan förenklat sägas att 
arbetstagaren skall sätta arbetsgivarens intressen framför sina egna för att undvika en 
kollision av plikter. Vad som innefattas i begreppet lojalitet är något oklart. Vissa 
lojalitetsrekvisit kan följa av lagen63, kollektivavtal eller kanske det vanligaste är praxis 
som är fastställd genom avgöranden i domstol. Allmänt innefattas begreppet av kravet 
på arbetstagaren att undvika situationer som kan ställa hans eller hennes egna intressen 
framför arbetsgivarens. Till detta hör i allra högsta grad brottsligt handlande.64 Att vara 
lojal mot arbetsgivaren omfattar att iaktta tystnadsplikt gällande arbetsgivarens 
verksamhet, inte driva konkurrerande verksamhet eller förtroendeskadliga bisysslor.65

5.2.2 Brottslighet

I begreppet brottslighet innefattas olika kategorier av brott såsom misshandel, hot, 
tillgreppsbrott, ofredande med mera. Man ser här främst på brott som begåtts i tjänsten 
men även brott som utförts på sidan av tjänsten, alltså på fritiden. Det är viktigt att 
poängtera att lagstiftaren sett mycket allvarligt på denna typ av misskötsel från 
arbetstagarens sida och särskilt de brott som begås när personen är i tjänst.66 Generellt 
är brott som begås direkt mot arbetsgivaren, av uppsåt eller av grov oaktsamhet en giltig 
grund för avskedande. Detta synsätt har med tiden förstärkts och blivit allt mer allmänt 
vedertaget vid brottsligt handlande i bedömningen från AD.67

                                               
63 LOA, sekretesslagen m.m.
64 Se avsnitt 5.2.2
65 Andersson, A., Bejstam, L. m.fl.(2004) s.333 ff.
66 Se AD 1990 nr 16, gällande avskedande av polisman som gjort sig skyldig till osant intygande
67 Andersson, A., Bejstam, L. m.fl.(2004) s.338 f.
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I betydelse för bedömningen av om grund för avskedande föreligger är själva 
förhållandena eller omständigheterna vid utförandet av brottet av central betydelse. Till 
denna bedömning tas hänsyn till om handlingen utgör en engångsföreteelse, om 
handlandet är av impulsiv karaktär eller om det är överlagt. AD skall också ta ställning 
till bedömningen av trolöshetsbrott68. Enligt avskedandereglerna i 11 kap. 1 § äldre 
LOA69 föreskrevs det att en arbetstagare som begått brott, vilket visade att han eller hon 
var uppenbart olämplig att behålla sin tjänst, utgjorde omedelbar grund för avskedande.
Syftet med regeln var att stärka den offentliga anställningens integritet. I ett rättsfall mot 
en polisman uttalar sig AD:

”Som arbetsdomstolen ser saken är det särskilt viktigt att slå vakt om den offentliga 
tjänstens integritet när det är frågan om polismän, att detta sammanhänger bland annat 
med att polismän i sin dagliga gärning ofta måste ingripa med användandet av 
tvångsmedel samt att det i själva verket är ett villkor för att polismän rätt ska kunna 
fullgöra sina uppgifter att de åtnjuter allmänt förtroende.” 70

Domstolen menade vidare med detta att det är en självklarhet att en polis måste vara 
hederlig som person. I första hand skall brottets dignitet mätas mot den grad av 
åsidosättande som arbetstagaren mot arbetsgivaren gör sig skyldig till. 71

5.3 Doktrin gällande avskedande

Lunning har i sin bok ”Anställningsskydd: en kommentar till 
anställningsskyddslagen”72 gett sin syn på avskedande inom offentliga sektorn. Han 
menar att AD i tvister gällande avskedande av en arbetstagare till följd av brottsligt 
förfarande, bör göra en fristående bedömning skild från den straffrättsliga rubriceringen 
av brottet. Noteras bör dock att AD, samtidigt som de förespråkar en nyanserad 
bedömning i tvister med beaktande av omständigheterna, har beviljat avskedanden av 
arbetstagare vid straffrättsligt sett milda förseelser. Dessa bedömningar är utförda med 
slutsatsen att den anställde på ett väsentligt sätt brustit i insikten om det essentiella i 
arbetet och därmed visat en oförmåga att uträtta sina centrala åligganden i anställningen 
eller på annat sätt allvarligt rubbat arbetsgivarens förtroende för honom i framtiden. 
Domstolen gör alltså en bedömning av arbetstagarens fortsatta lämplighet och inte 
enbart brottets art i avskedandefall.73

Något Lunning också berör är ifall omplaceringsskyldighet föreligger istället för
avskedande. Det finns inte någon lagregel som behandlar omplacering istället för
avskedande i varken LOA eller LAS. AD har i tidigare domar kommit fram till att 
omplacering endast bör ske i undantagssituationer. Denna praxis skapar, enligt Lunning, 
problem i rättstillämpningen. Även om det handlar om förfaranden som arbetsgivaren 
inte skall behöva tåla, skulle denne inför risken av påföljder för egen del bli skyldig att 
engagera sig i en omplaceringsutredning trots den kränkning son han eller hon inte 
rimligen hade behövt tåla. Dessutom menar Lunning att det inte finns stöd i lag för 
undantagssituationer där omplacering föreligger vilket leder till att det inte är 
sanktionerat och därmed verkningslöst. Detta har dock egentligen inte något värde 
                                               
68 Till exempel förskingring
69 SFS 1976:600
70 AD 1981 nr 168
71 A.a.
72 Lunning, L. (2002)
73 A.a.s.464
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eftersom arbetsgivaren får avskeda en arbetstagare om han eller hon begått ett grövre 
brott mot anställningsavtalet utan att det föreligger några restriktioner i lagtexten.74

6 Praxis från arbetsdomstolen

Uppkommer tvist mellan parterna gällande den lagliga grunden för avskedandet 
beslutad i PAN tas målet upp i AD på åberopande från någon av parterna. För att 
tydliggöra hur AD argumenterar när de bedömer om grund för avsked föreligger 
kommer fem fall att redovisas. Nedan berörs tre fall av olika brottslig karaktär där 
avskedande av en polisman beviljats i AD och tre fall där AD kommit fram till att 
avskedande av polismannen skall ogiltigförklaras. I dessa fall gällande avskedande så 
svarar polismyndigheten i egenskap av staten och de tilltalade polismännen för sin talan 
genom polisförbundet.

6.1 Rättsfall innefattande grund för avskedande av polisman

6.1.1 AD 2002 nr 80 (Barnpornografi)

I ett mål angående ett barnpornografibrott75 från år 2008 avslog AD polisförbundets76

yrkande att upphäva ett beslut om avskedande av en polisman som PAN fastslagit. År 
2001 dömdes den aktuella polisassistenten till åttio dagsböter av tingsrätten i Värnamo 
för barnpornografibrott. Detta ledde till att PAN tog upp fallet för bedömning om 
polismannen var lämplig att fortsatt inneha sin tjänst som polisassistent. Efter 
bedömning och en granskning av omständigheter beslöt nämnden att avskeda honom.

Polisförbundet påpekade i sin framställning att föredragningen från PAN föreslog att 
ärendet skulle avskrivas men beslutet att avskeda polismannen fastställdes ändå. Skälet 
till detta var att den berörda hade blivit fälld för brott i en allmän domstol. Bakgrunden 
till det aktuella fallet var enligt polisförbundet inte av brottslig karaktär. Den tilltalade
hade varit ute på internet under maj eller juni år 1999, där han fick syn på ett antal 
stötande bilder med barnpornografiskt innehåll som han ansåg, i egenskap av polis, 
skulle lagras på datorn för att sedan använda dessa som bevismaterial mot 
upphovsmakarna. Under sommaren samma år uppstod det ett fel på polismannens dator 
varav han lämnade in denna för reparation. Hårddisken som byttes ut i och med 
reparationen av datorn innehöll barnpornografiskt material som han dock inte medvetet 
hade lagrat på denna. Han framförde vidare att programmet i datorn, som han laddar ner 
material med från internet, måste ha tilldelat bilderna den ”dolda” egenskap som 
framkom under förundersökningen år 2000. Enligt såväl polislagen som 
polisförordningen är en polis skyldig att rapportera en iakttagelse av brott, vilket 
förbundet ansett att den tilltalade gjort när han lagrade bilderna på sin dator. Under den 
aktuella tiden hade polismannen mycket problem i sitt äktenskap och hamnade i en djup 
depression som medförde hans underlåtenhet att rapportera fynden av bilderna till sin 
arbetsgivare. Han förstod själv att han begått fel i tjänsten när han underlåtit att
rapportera innehavet av bilderna inom skälig tid. Polisförbundet menar att avskedandet 
från PAN inte utgör grund för avsked och står i strid med avskedanderegleringen i 18 § 
LAS.

                                               
74 Lunning, L. (2002) s.466
75 AD 2002 nr 80
76 Polisväsendets fackliga organisation
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I rikspolisstyrelsens framförande i AD framkom det att man vid en husrannsakan även 
funnit barnpornografiskt material på den utbytta hårddisken. Med detta menar 
rikspolisstyrelsen att den tilltalade allvarligt har förbrukat det förtroende som 
allmänheten har för en anställd inom polisväsendet. Dessutom påpekade de att han
innehaft bilderna på sin dator, visa av dem dolda, i mer än sex månader, vilket är att 
anse som alldeles för lång tid utan att agera i polisiärt syfte. Omplacering aktualiseras 
inte i detta fall enligt rikspolisstyrelsen.

AD diskuterade i detta fall kring 18 § LAS och förarbetet till 1974 års lag77. I motiven 
anges det att ett handlande från arbetstagarens sida skall vara av sådan avsiktlig eller 
vårdslös karaktär att det rimligen inte skall behöva tålas i något rättsförhållande i 
tillämpningen av avskedande enligt 18 § LAS.78 Med detta menas inte enbart rent 
brottsligt handlande utan även allvarligare grad av misskötsel från arbetstagarens sida. I 
en tidigare dom från AD79 har det uttalats att man vid tillämpningen av 18 § LAS bör 
söka ledning i den utbildade praxis till avskedsreglerna i dåvarande LOA80 11 kap. 1§.
Enligt vad som uttalas i motiven till lagen skall de särskilda förhållanden som råder 
inom den statliga sektorn vid tillämpande av avskedanderegeln i 18 § LAS beaktas, 
vilket medför att brottsligt handlande ges högre dignitet vid bedömningen om 
arbetstagaren grovt åsidosatt sina åtaganden gentemot arbetsgivaren.

Vidare framhöll domstolen att polisens uppgifter är att förebygga och utreda begångna 
brott vilket självklart medför att anställda med dessa arbetsuppgifter själv bör frånhålla 
sig brottsligt handlande. AD har i tidigare domar uttalat sig att det är viktigt att slå vakt 
om den offentliga tjänstens integritet gällande polismän.81 Som betydande stöd i 
bevishänseende i AD användes utgången i allmän domstol. I den aktuella 
anställningstvisten lade inte AD någon större vikt vid att brottet bedömdes som ringa i 
tingsrätten utan faktumet att det brottsliga förfarandet är oförenligt med de allmänna 
krav som ställs på polismän gör att AD inte såg att några hinder för avskedande förelåg. 

Man menade i domstolen på att det var svårt att sätta tilltro till polismannens uttalande 
att han skulle behålla bilderna för att tillhandahålla bevisning då han inte anmält eller 
rapporterat innehavet på över sex månader. Att polismannen skulle befunnit sig i 
depression beaktade inte AD särskilt mycket eftersom han utförde sina ordinära 
tjänsteuppdrag i polisen utan anmärkning. Domstolen gick alltså på samma linje som 
PAN och menade på att den tilltalade hade förbrukat sitt förtroende gentemot 
allmänheten och grovt åsidosatt sina åtaganden mot sin arbetsgivare.           

6.1.2 AD 2009 nr 23 (Våldsbrott)

I en nyligen avgjord dom82 från år 2009 i AD avslogs polisförbundets begäran på att 
upphäva ett avskedande från PAN av en polisanställd som gjort sig skyldig till 
misshandel av två unga pojkar. I november år 2007 dömdes den berörda polismannen 
till villkorlig dom av Skåne och Blekinge hovrätt för att uppsåtligt slagit de två unga 
pojkarna med ett hårt föremål. Med samma utgång som i ovan nämnda fall beslöt PAN 
att avskilja polisassistenten från hans tjänst enligt 18 § LAS eftersom det inte framkom 

                                               
77 Se avsnitt 4.1
78 Prop. 1973:129 s.149
79 AD 1997 nr 13, se även avsnitt 6.1.3
80 SFS 1976:600
81 Se avsnitt 5.2.2
82 AD 2009 nr 23
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några omständigheter som rättfärdigade hans handlande. Polisförbundet bestred 
avskedandet och tvisten avgjordes efter förhandlingar i AD. 

Förbundet framhöll att polismannen har närmare fyrtio år i tjänst i polisen utan 
anmärkningar. Tvisten i fråga gällde en händelse år 2004 när polismannen och en 
kollega till honom utförde trafikkontroll. Under denna tjänsteutövning körde två unga 
pojkar förbi kontrollen i en stulen bil utan att stanna på uppmaning av poliserna. Detta 
medförde att poliserna följde efter bilen och efter en del tumult kolliderade de unga 
pojkarna med en virkesupplaga i relativt hög fart som gjorde att bilen tillfogades svåra 
skador. Dessutom hade polisen uppmärksammat att pojkarna inte hade något
säkerhetsbälte på sig. Den i tvisten aktuella polismannen närmade sig bilen och öppnade 
dörren för att omhänderta ynglingen. Samtidigt gjorde polismannens kollega samma sak 
på den andra ynglingen. Under själva omhändertagandet höll polismannen i en 
ficklampa. Det var denna ficklampa som ynglingarna påstår sig blivit misshandlade 
med. Polismannen menar på att han inte slagit de två unga pojkarna, det skulle i så fall 
hans kollega sett vilket inte är fallet. Skadeanmälan gjorde pojkarna först när de kom till 
polisstationen vilket polismannen ifrågasätter eftersom de genom detta haft möjlighet 
att prata ihop sig under tiden. Vidare menar han att de dokumenterade skadorna som 
återfinns i rättsintyget måste tillfogats genom kollisionen med virkesupplagan. 
Dessutom fann inte den tekniska undersökningen några spår på ficklampan i form av 
hårstrån eller blod som påvisar att han utövat våld med föremålet. Polisförbundet menar 
på att deras medlem blivit avskedad utan att giltig grund för avskedande förelegat. Han 
har dessutom en mycket lång och anmärkningsfri tjänst bakom sig i polisen vilket gör 
att han åtnjuter allmänt förtroende. Att det var en engångsföreteelse var något som 
förbundet också ville lyfta fram. Skulle grund för uppsägning dock föreligga ansåg 
förbundet att den anställda polismannen skulle ha rätt att bli omplacerad.

Den ena pojken var utan anmärkning i belastningsregistret medan den andra hade 
ådragit sig en ordningsbot i samband med att han skjutsat en kamrat på sin moped. 
Staten framförde en annorlunda händelsebeskrivning i AD, baserad på pojkarnas utsaga. 
De stämmer att pojkarna hade kört förbi kontrollen i en tillgripen bil men när det gäller 
kollisionen med virkesupplagan skedde detta i en låg hastighet. Dessutom hävdar staten 
att de hade säkerhetsbälten på sig och tillfogades inte några skador under kollisionen.
Detta styrks ytterligare av att den tekniska undersökningen inte hittade några spår av 
tillfogade skador eller blod i bilen. När den i tvisten aktuella polismannen kom fram till 
bilen gav pojkarna upp utan motstånd och sträckte upp händerna. Polismannen utdelade 
då ett slag med ficklampan på ena pojkens tinning. När han omhändertagit pojken och
båda två var utanför bilen, belagda med handfängsel, frågade den andra pojken varför 
han slog hans kamrat. Detta resulterade i att även denna pojke fick ett slag i bakhuvudet 
med ficklampan. Anmälan om misshandel skedde därpå från de båda pojkarna, dock 
skedde inte några förhör med poliserna förrän efter ett par månader vilket gett 
polismännen tillfälle att prata ihop en avvikande historia. När det gäller den tekniska 
undersökningen av ficklampan kan inte detta tillmätas någon betydelse då 
undersökningen gjordes två månader efter den aktuella händelsen och dessutom går det 
inte att säkerställa att det var samma ficklampa som användes vid ingripandet. Som i 
tidigare nämnda fall menade staten i sin talan att brottet polismannen gjort sig skyldig 
till är allvarligt och oförenligt med de höga krav som ställs på en polisman. Han har 
grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren och visat sig uppenbart olämplig att 
inneha sin anställning som polisman trots sin långa tjänstgöring.
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AD diskuterade kring polismannens skyldighet till brott. En riktlinje AD skapat genom 
uttalanden i tidigare fall gör gällande att utfallet i en allmän domstol inte skall verka 
bindande men ändock tillmätas betydande bevisverkan i arbetstvister. Enligt AD
föreligger det inte några skäl att frångå hovrättens bedömning vilket gör polismannen
skyldig till misshandeln. Eftersom denna händelse skedde i samband med ett ingripande 
klassas denna som grövre. I den praxis som skapats kring grund för avskedande av en 
anställd inom den offentliga sektorn föreskrivs gång på gång att brottsliga handlingar i 
större utsträckning än för anställda inom den privata sektorn kan leda till att förfarandet 
anses innefatta ett grovt åsidosättande av den anställdes åligganden mot arbetsgivaren. 
AD har också i sin tidigare rättsutövning fastställt att det i polisers fall är särskilt viktigt 
att de avhåller sig från att själv begå brott då deras arbetsuppgifter är att förebygga och 
utreda brott.83 Polis måste ofta ingripa med tvångsmedel. För att det skall vara möjligt 
för en polisman att utföra sitt ämbete krävs det ett väl förankrat allmänt förtroende. En 
förutsättning för att ett sådan förtroende skall finnas är att polismannen är oförvitlig84. 
Detta uttalande skall dock inte generaliseras eftersom ett brott inte behöver betyda att en 
polisman är olämplig för sin anställning.85

Precis som i föregående fall86 i arbetet diskuterades det kring det allmänna förtroendet 
och dess krav som ställs på en polisman. Att brottet begicks i tjänsten anses generellt 
allvarligare från AD. Enligt AD bedöms polismannens allmänna förtroende i och med 
misshandelsdomen allvarligt ha rubbats. De menade vidare på att brottets karaktär är av 
sådan art att det anses oförenligt att polismannens skall få behålla sin tjänst inom 
polisen. AD menade även på att man i bedömningen skall ta hänsyn till personliga 
förhållanden, till exempel hans långvariga tjänst utan anmärkning.  I detta fall har dessa 
inte någon betydelse då polismannen gjort sig skyldig till ett så pass allvarligt 
förfarande att förtroendet gentemot hans arbetsgivare grovt åsidosatts. AD har också 
uttalat att det finns anledning att se särskilt allvarligt på våldsbrott av polismän i 
tjänsten, särskilt i samband med ingripande med tvångsmedel såsom frihetsberövande 
eller omhändertagande.87 Det som förbundet åberopat i domstolen lämnas utan 
hänseende då polismannen inte levt upp till de höga krav som ställs på en polisanställd. 
Det förelåg alltså grund för att avskeda honom.

6.1.3 AD 1997 nr 13 (Rattfylleri)

Det finns ett flertal fall av rattfylleri inom polisen men det senaste fallet, som efter 
överklagan, avgjorts i AD är från år 199788. I detta fall var det en polisassistent som 
dömdes enligt Haparanda tingsrätt till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan för 
grovt rattfylleri begånget under december år 1994. Vidare gjorde han sig skyldig till 
grov olovlig körning i september år 1995 och godkände med detta ett strafföreläggande. 
Slutligen gjorde han, senare samma månad, sig skyldig till grov olovlig körning och 
vårdslöshet i trafik. Han dömdes för detta till hundra dagsböter vid Luleå tingsrätt. PAN 
beslutade med bakgrund av dessa händelser att avskeda polismannen i mars år 1996. 
Polisförbundet menar på att beslutet om avskedande av polismannen är ogiltigt och bör 
upphävas. Tvisten avgjordes i AD.

                                               
83 Se även AD 1992 nr 91, gällande avskedande av en polisman som gjort sig skyldig till bedrägeri
84 Ett annat ord för hederlig
85 Se även AD 1992 nr 38
86 Se avsnitt 6.1.1
87 Se även AD 1995 nr 42
88 AD 1997 nr 13
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Polisförbundet framförde i rätten att polismannen arbetat som polis sedan år 1970. De 
förnekar inte att han haft alkoholproblem som uppdagades år 1993 för arbetsgivaren 
som då erbjöd honom behandlingshjälp vilket han dock trodde att själv kunde klara av 
och avböjde. Arbetsgivaren försökte att hjälpa polismannen ytterligare en gång år 1994 
eftersom han till viss del inte skött sina arbetsuppgifter på grund av alkoholmissbruket. 
Han förnekade att han har problem och nekade ännu en gång. Detta ledde till att han 
slutligen gjorde sig skyldig till grovt rattfylleri i samband med att han framförde sin bil 
utom tjänsten. Han blev därmed tilldömd i Haparanda tingsrätt att starta sin behandling 
som skulle förlöpa över ett års tid. I september år 1995 gjorde sig polismannen skyldig 
till grov olovlig körning eftersom han kört bil utan körkort som blev indraget i juni 
samma år till följd av tidigare förfarandet. Ca två veckor senare gjorde han sig skyldig 
ytterligare en gång till grov olovlig körning och vårdslöshet i trafiken. Polisförbundet 
menar vidare på att trafiköverträdelserna som polismannen begått skall ses som 
engångsföreteelser som har samband med alkoholberoendet av sjukdomskaraktär. Den i 
aktuella fallet berörda polismannen har efter dessa händelser rehabiliterats fullt ut och 
har inte återfallit i varken alkoholmissbruk eller brott. Förbundet hänvisar i rätten till 
avskedandereglerna i LAS som är tillämpliga i detta fall. Enligt LAS får en arbetstagare 
avskedas om han eller hon grovt åsidosatt sina åligganden gentemot sin arbetsgivare, 
vilket enligt polisförbundet inte är fallet i den aktuella tvisten eftersom sjukdom inte 
räknas in i detta rekvisit. I bedömningen av tvisten bör både den långa anställningstiden 
och den lyckade rehabiliteringen beaktas.

Staten framförde i sin talan att polismannen innehar två olika anställningar eftersom han 
blev anställd innan 1976 års LOA89 inträde. Dels har han en tillsvidareanställning enligt 
gällande lagstiftning och dels innehar han en konstitutorialtjänst90 som enligt 
övergångsbestämmelserna91 till LOA skall kvarstå med tillämpning av 22 § 
Stattjänstmannalagen92, vilken föreskriver att en arbetstagare skall avskedas om han 
genom brottsligt förfarande visat sig uppenbart olämplig att inneha sin anställning. Den 
nyss nämnda regeln utgjorde grund för avskedanderegleringen i 11 kap. 1§ 1976 års 
LOA. När det gäller avskedandet av tillsvidareanställningen fastslår staten att 18 § 
LAS93 är tillämplig. Tidigare var avskedandereglerna i 1976 års LOA tillämpliga men i 
förarbetena till den nya LOA uttalas det att reglerna i LOA och LAS skiljer sig mest 
redaktionellt åt och bedömningsgrunderna är desamma.94 Staten går inte emot förbundet 
gällande att sjukdomskaraktär föreligger på hans alkoholmissbruk. Dock menar de att 
båda trafikbrotten som begicks i september år 1995 inte har med sjukdomen att göra då 
han var nykter vid dessa förseelser. Vidare menade staten att alla de förfaranden som 
polismannen gjort sig skyldig till inte är att anse som engångsföreteelser. Polismannen
vet mycket väl genom sin långa tjänstgöring i polisen att det är förbjudet att framföra 
bilen utan körkort. Dessutom begicks de båda trafikbrotten i september med bara två 
veckors mellanrum, vilka han heller inte kunnat avge någon förklaring till. Staten menar 
att han genom detta handlande visat bristande respekt och nonchalans mot allmänheten 
och rättsväsendet. Sammanfattningsvis menar staten att polismannen grovt åsidosatt 

                                               
89 SFS 1976:600
90 Äldre anställningsform för offentligt anställda, främst använd för statsanställda med ordinarie tjänst i 
lägre lönegrader.
91 SFS 1993:260 punkt 3
92 SFS 1965:274
93 SFS 1982:80
94 Se avsnitt 4.4
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sina åtaganden mot sin arbetsgivare och uppenbart visat att han är olämplig att inneha 
sin anställning och bör därför avskedas.

AD fastslog att genom en tidigare avgjord dom95 att framtida löpande 
konstitutorialtjänster upphävdes i och med införandet av 1976 års LOA. Dock kan 
anställningar av denna form som upprättades innan införandet upphävas genom 
tillämpande av övergångsbestämmelserna i LOA som i sin tur hänvisar till tidigare 
gällande 22 § statstjänstemannalagen. Vid avskedande av arbetstagare skall hänsyn tas 
till anställningens art. AD framhåller också, vilket även uttalats i ovan berörda domar, 
att polisens uppgift är att förebygga och utreda brott vilket medför att det är av stor vikt 
att de själva inte begår brott. Vidare menade domstolen att det är viktigt att slå vakt om 
polisanställdas offentliga integritet, att detta sammanhänger med att polismän måste 
utnyttja tvångsmedel i sin tjänsteutövning samt att det i själva verket är ett villkor för att 
de skall kunna utföra sina uppgifter och åtnjuter allmänt förtroende. En förutsättning för 
detta förtroende är att polisen anammar ett hederligt uppträdande. Detta betyder inte att 
ett begånget brott alltid medför att polismannen anses uppenbart olämplig att inneha sin 
anställning. AD uttalade sig också vidare att brott som sker i tjänst bedöms som 
allvarligare än brott utom tjänsten när det gäller avskedande.

AD har tidigare tagit ställning i avskedande av polismän till följd av rattfylleribrott.96 I 
bedömningen måste det konstateras om trafiknykterhetsbrottet haft samband med ett 
alkoholberoende av sjukdomskaraktär. Det fästs också stor vikt vid arbetstagarens vilja 
att medverka till effektiv rehabilitering, vilka kan antas leda till ett gott resultat av sådan 
karaktär att brottet kan betraktas som en engångsföreteelse. Man måste också se till yttre 
omständigheter, till exempel om polismannen innehaft en lång och vitsordad 
anställning. Fallet kan också vara så att brottet är av sådan extrem karaktär eller att det 
medfört sådana allvarliga effekter att det ur allmänna ögon inte kan anses tålas att 
polismannen får fortsätta kvarstå i tjänst.

AD utesluter inte att det fanns ett visst samband mellan polismannens alkoholsjukdom 
och trafikbrotten i september år 1995. Det är dock inte för målet relevant att ta ställning 
i denna fråga. Det var visserligen inte i september frågan om brott av så allvarlig 
karaktär som grovt rattfylleri utan istället grov olovlig körning och vårdslöshet i trafik. 
När det gäller nyss nämnda brott var detta fråga om uppsåtliga brott med endast två 
veckors mellanrum. Sammantaget menar AD på att polismannen visat att han är 
uppenbarligt olämplig att inneha anställning som polisassistent och att han grovt 
åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Det förelåg alltså grund för att avskeda 
honom från både hans tillsvidareanställning och hans konstitutorialtjänst.

                                               
95 AD 1996 nr 113, gällande avskedande av en postanställd pga. arbetsbrist
96 Se AD 1992 nr 38
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6.2 Rättsfall innefattande ogiltigförklarat avskedande av polisman

6.2.1 AD 1993 nr 53 (Ekonomisk brottslighet)

I ett fall från år 199397 gällande en polisman som gjort sig skyldig till bokföringsbrott, 
ogiltigförklarade AD ett beslut om avskedande av polismannen från PAN. Den i fallet 
aktuella polismannen hade sedan år 1960 varit verksam som polisman och hade sedan 
länge haft en bisyssla i form av försäljning av begagnade bilar. Under slutet av år 1990 
inleddes taxeringsrevision mot polismannen som resulterade i ett åtal mot honom. Detta 
var till följd av att polismannen inte uppfyllt sin bokföringsskyldighet i hans 
sidoverksamhet. Han dömdes för bokföringsbrott i Skellefteå tingsrätt i december år 
1991. Detta överklagades från polismannens sida och gick vidare till hovrätten som 
fastslog tingsrättens dom. Med bakgrund av detta beslutade PAN att avskeda 
polismannen i juni år 1992 med stöd av dåvarande avskedandereglerna i 11 kap. 1§ 
LOA98.

Polisförbundet framförde i sin talan att det i första hand överhuvudtaget inte var kartlagt 
om polismannen bedrivit näringsverksamhet och därmed varit bokföringsskyldig. Om 
fallet skulle vara så att polismannens ansågs skyldig till bokföringsbrott menade 
förbundet i andra hand att detta skulle anses som ringa. Med detta som bakgrund menar 
förbundet att polismannen inte visat sig uppenbart olämplig att inneha sin anställning. 
Polismannen har under hela sitt vuxna liv varit intresserad av bilar. Sedan han blivit 
känd som kunnig i fråga om bilar, har han ofta blivit tillfrågad att hjälpa till vid köp och 
försäljning av bilar. Vid några enstaka tillfällen har han fått kontantersättning för sin 
hjälp, vilka han upptagit i självdeklarationen. Han har utöver detta uppburit ersättning 
på provisionsbasis från ML-Karosseri AB som han hjälpt med förmedling av bilar. 
Detta är att anse som inkomst av tjänst och skall alltså inte bokföras. Skattemyndigheten 
fann vid sin granskning att polismannen bedrivit bokföringspliktig verksamhet. I 
granskningen framkom det att polismannen innehavde fem bilar och hans hustru åtta 
bilar, vilket bedömdes utgöra grund för att polismannen bedrev näringsverksamhet. 
Polismannen har under sina dryga trettio anställningsår aldrig haft någon anmärkning på 
sin tjänsteutövning. Efter det att skattemyndigheten inledde sin granskning slutade han 
med sina bilaffärer i alla former. Den lokala polisledningen, som polismannen jobbar 
för, har vidare intygat att de gärna ser att han kvarstår i sin anställning inom distriktet.

Staten framförde i sin talan att de ansåg hovrättens dom som riktig. Det har otvivelaktigt 
varit frågan om näringsverksamhet i form av handel med bilar. Hovrätten har bedömt att 
vissa av de privat innehavda bilarna ingått i rörelsen. Detta mot bakgrund av att 
polismannen och hans hustru innehaft bilarna under mycket kort tid. Noterbart är att de 
provisionsbaserade jobben polismannen utförde åt ML-Karosseri AB inte beaktades i 
detta sammanhang. Staten menar vidare att de inte tror på att polismannens enbart 
erhålligt privat förmedlingsersättning i några enstaka fall men skulle fallet ändå visa sig 
vara på detta sätt ansåg staten inte att detta skulle påverka den straffrättsliga 
bedömningen. PAN ansåg att polismannen har visat att han är uppenbart olämplig att 
inneha sin anställning genom bokföringsbrottet. Vidare menade de att han var en känd 
person på den ort där han var verksam. En konsekvens av detta är att allmänheten får till 
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sin kännedom att han fällts för bokföringsbrott och detta skadar i sin tur allmänhetens 
förtroende för polisväsendet. 

I det aktuella fallet ansåg inte AD att det framkommit några omständigheter som ger 
anledning att avvika från vad domstolarna bedömt i frågan. AD ansåg att polismannen 
gjort sig skyldig till bokföringsbrott av normalgraden. Detta eftersom att, såsom 
hovrätten bedömde, omfattningen av bilar som florerat i verksamheten tveklöst utgjort 
en bokföringspliktig rörelse. Verksamheten har inte bedrivits under något särskild 
firmanamn eller i några särskilda lokaler och är att anse som enklare slag av 
verksamhetsutövning. Vid bedömningen av bokföringsbrottets omfattning måste hänsyn 
tas till borgenärsintressen. Med detta som bakgrund har AD funnit bokföringsbrottet 
som mindre allvarligt, om än inte ringa.

Vidare menade AD att hänsyn måste tas till anställningens art i avskedandefall. Det är 
av stor vikt att polismän avhåller sig från att själva begå brott. För att en polisman skall 
kunna fullgöra sina arbetsuppgifter krävs det att de åtnjuter allmänt förtroende. En 
förutsättning för detta är att de är hederliga. Detta betyder givetvis inte att en polisman 
som gör sig skyldig till brott skall anses visat sig uppenbart olämplig att inneha sin 
tjänst. AD menade vidare att en generell riktlinje i bedömningen om avskedande är att 
brottet anses allvarligare om det begås i tjänsten. Betydelsen för kännedomen hos 
allmänheten gällande den fällande domen mot polismannen bör enligt AD inte 
överdrivas och måste ställas i relation till själva brottet som han gjort sig skyldig till. 
AD hade tidigare konstaterat att brottet var av mindre allvarlig karaktär och kan inte 
antas skadas förtroendet för en polisman på samma sätt som till exempel ett 
misshandelsbrott som medför personskador. Polismannen har trettio årig väl vitsordad 
tjänst bakom sig i polisen som bör tillmätas stor betydelse. Vid en samlad bedömning av 
alla omständigheter kom AD fram till att polismannen, trots skyldigheten till 
bokföringsbrott, inte visat sig uppenbart olämplig att inneha sin anställning. 
Avskedandet från PAN skall således ogiltigförklaras.

6.2.2 AD 2004 nr 2 (Våldsbrott)

I ett misshandelfall involverande en polisman från år 200499 ogiltigförklarade AD ett 
beslutat avskedande från PAN. Polisförbundet framförde i sin talan att polismannen har 
varit polis i femton år med mycket goda omdömen från arbetsgivaren. Han har arbetat
som hundförare i yttre tjänst som anförtros bara de mest betrodda poliserna. Tvisten i 
aktuellt fall gäller en händelse som utspelade sig under valborgsmässoafton år 2001.
Polisförbundet har i sin sakframställan gällande omständigheterna framfört att 
polismannen befann sig denna kväll i en byastuga i Innervik, där han blev slagen till 
marken och fick därefter liggandes ta emot slag och sparkar från flera personer. Han 
kände sig vid detta tillfälle hotat till livet och drabbades av panik. Polismannen försökte 
freda sig genom att, med öppen hand, slå tillbaka och därigenom handla i nödvärn. Han 
var mycket rädd och kan i tumultet skrikit något som uppfattats hot om våld eller dylikt, 
detta minns han dock inte riktigt då rädslan som infann sig hos polismannen var 
överväldigande. Hot om våld är dock också, enligt förbundets uttalande, ett sorts 
nödvärn. Strax efter det inledande tumultet inträffade en situation som enbart 
involverade den tilltalade polismannen och en person till. Han uppfattade att denna 
person skulle angripa honom med ett tillhygge vilket den fortfarande skakade och 
upprivna polismannen försvarade sig mot. Polisförbundet anser att polismannen även i 
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detta fall handlat i nödvärn och skulle det visa sig att han använt sig av mera våld än 
nödvändigt, måste omständigheterna vid det inträffade beaktas vid en bedömning av 
förfarandet. Polismannen uppsökte senare samma natt akutmottagningen på Skellefteå 
sjukhus. Fotografierna som togs vid sjukhusbesöket visar att han ådragit sig omfattande 
skador från sparkar och slag, men däremot återfanns inga skador på hans egna händer 
som visar att han själv inte slagits med knuten hand. De fyra personerna som var 
inblandade i tumulten, målsägarna, mot polismannen känner varandra. 

Förbundet menade vidare att polisutredningen i detta fall inte sköts på bästa sätt, då en 
rad allvarliga misstag skett. Det finns regler för hur en brottsutredning av dessa slag 
skall bedrivas för att säkra bevisningen. De personer som varit inblandande skall så fort 
som möjligt separeras för att inte kunna prata ihop sig. Detta skedde inte i detta fall då 
de åkte tillsammans i polisbilen till polisstationen och dessutom satt de tillsammans i 
receptionen och väntade. Vidare hölls inget inledande förhör med de fyra målsägarna, 
utan detta skedde enbart med polismannen. Förhören med målsägarna hölls först en 
vecka senare. Åklagaren åtalade polismannen för misshandel på samtliga fyra
målsägande och för olaga hot mot två av dessa. Skellefteå tingsrätt dömde polismannen
i januari år 2002 för misshandel i två av dessa fall och för båda anklagelserna gällande 
olaga hot. Till en början överklagade polismannen till hovrätten, men drog tillbaka 
denna då han insåg att målsägarna haft ytterligare möjlighet att prata ihop sig inför 
hovrättsförhandlingarna. Med detta som bakgrund avskedade PAN polismannen i 
december år 2002.

Staten framförde i sin sakframställan ett annorlunda händelseförlopp till det förbundet 
framfört. Polismannen hade med en kamrat lämnat stugan där han ätit middag med sin 
familj för att gå och titta på majbrasan. Vid majbrasan började han intressera sig för en 
okänd man som han tyckte såg narkotikapåverkad ut. Han ansåg sig agera i egenskap av 
polis och ringde därmed till polisen för att mannen skulle omhändertas. Till följd av 
detta startade ett tumult mellan männen där polismannen utdelade flera slag. 
Polismannens kamrat gick emellan de två männen och fick till följd av detta två slag i 
ansiktet av polismannen. En kamrat till mannen som polismannen slogs med befann sig 
också i tumultet. Människorna som befann sig runt dessa män skrek och hade 
synpunkter på polismannens ingripande. Polismannen beordrade de båda männen i 
tumultet att lägga sig ner och skrek ”rör ni er, så slår jag ihjäl er!”. I detta läge fick en av 
männen sittandes på marken ta emot två slag mot huvudet av polismannen. Två 
civilkläda poliser anlände kort därefter till platsen. Under själva omhändertagandet av 
männen hoppade plötsligt polismannen på en av dessa som försökte få kontakt med en 
av de civilklädda poliserna. Den tilltalade polismannen uppfattade mannens närmade 
som ett utfall mot honom. I angreppet tillfogades mannen nacksmärtor och huvudvärk. 
De civilklädda poliserna tyckte i detta läge att den tilltalade polismannen gick för långt 
och ansåg att polismannens ingripande var oskäligt. Senare anlände en ordinarie klädd 
polis som konstaterade att påståendet att en av männen skulle varit narkotikapåverkad 
var felaktig. Han tog med målsägarna och den för fallet aktuella polismannen till 
polisstationen för förhör. Skellefteå tingsrätt dömde därefter mannen till misshandel på 
ovan nämnda grunder. Polisförbundet anser att tingsrätten värderat bevisningen i 
brottsmålet på ett felaktigt sätt. Det finns inte skäl att tro på målsägarna framför 
polismannen ansåg de.
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Tingsrätten fann att polismannen misshandlat hans kamrat genom att han utdelat två 
slag mot honom. I detta fall förelåg ingen anledning för rätten att beakta påståendet från 
polismannens sida gällande nödvärn. Den andra misshandeldomen gällde det plötsliga 
påhoppet på den andra mannen som försökte ta kontakt med de civilklädda poliserna, 
detta gick enligt tingsrätten att styrka. Det olaga hotet ansåg också styrkt då beteendet –
oavsett syftet med uttalandet – ägnat att framkalla rädsla hos målsägandena enligt 
tingsrätten.

I bedömningen från AD ville de först och främst klargöra att statens grund för 
avskedande av polismannen enbart baserades på tingsrättens fällande domar, vilket inte 
ger AD någon anledning att göra en egen bedömning av de ogillade 
misshandelpunkterna i åtalet. Polismannen och de fyra målsägande i fallet har lämnat 
motstridiga uppgifter om händelseförloppet. Vid bedömningen av vem eller vilka som 
kan anses mer trovärdiga i fallet finns flera omständigheter att ta i beaktande enligt AD. 
Händelserna den aktuella natten följde inte enbart av anmälningar mot polismannen, 
utan polismannen själv har också anmält att han blivit slagen. Som tidigare framhållits 
av polisförbundet har de fyra målsägande i målet haft möjlighet att samordna sina 
utsagor då förhören av dessa inte hållits förrän en vecka efter händelsen. Det har 
dessutom framkommit att polismannen och hans kamrat efter händelsen upphört med 
sitt umgänge. Det är enligt rättens mening svårt att med stor säkerhet fastslå vem eller 
vilka som är trovärdiga eller inte i sina utsagor. Mot denna bakgrund menar AD att 
målsägarnas utsagor skall bedömas med stor försiktighet vid prövningen om 
polismannen gjort sig skyldig till de påstådda förfarandena. Med hänsyn till detta anser 
AD att den tilltalade polismannens uppgifter i detta hänseende bör vara trovärdiga. 
Domstolen utgår följaktligen av att polismannen slagit till hans kamrat med öppen hand 
över näsan och munnen när han försökte närma sig polismannen. I vittnesmål från 
kamraten minns han inte om polismannen slagit honom med öppen eller knuten hand. 
Det är enligt AD inte styrkt att polismannen haft uppsåt att tillfoga kamraten smärta och 
anser till skillnad från tingsrätten att det inte är styrkt att han gjort sig skyldig till 
misshandel i detta fall. Beträffande åtalet för olaga hot har inte polismannen motsagt 
uppgifter som framkommit från målsägande vilket styrker att polismannen uttalat sig 
såsom staten påstått.

Vidare diskuterade begreppet nödvärn med utgångspunkt i 24 kap. 1 § brottsbalken 
(BrB)100. Rätt till nödvärn föreligger mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt 
angrepp på person eller egendom. I 24 kap. 6 § BrB framgår det att om någon i en 
nödvärnsituation gjort mer än vad som situationen kräver skall han eller hon ändå vara 
fri från ansvar om omständigheterna var sådana att personen hade svårt att besinna sig. 
Utredningen kan enligt AD inte sägas ge något säkert besked om det överhuvudtaget 
pågick något slagsmål eller i övrigt brottsligt angrepp på polismannen. Vidare 
framkommer det inte i utredningen att polismannens uppgifter om att målsägarna 
fortsatte bråket skulle vara felaktiga. AD bedömer med bakgrund av detta att 
polismannen handlat i nödvärn och anser till skillnad från tingsrätten att den tilltalade 
inte gjort sig skyldig till olaga hot. Den återstående åtalspunkten gällande misshandel 
som AD bedömde ansågs dock annorlunda. Enligt vittnesmål från de båda civilpoliserna 
som anlände till platsen, framkom det att den tilltalade polismannen använde onödigt 
mycket våld vid omhändertagandet av mannen som närmade sig honom utan uppsåt att 
angripa honom. Det framkom att han i ett tidigt stadium hade kontroll över mannen men 
fortsatte ändå att utöva våld mot honom. Särskilt anmärkningsvärt är att polismannen i 
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slutskedet av omhändertagandet av mannen vridit hans huvud vilket framstod som 
mycket allvarligt. Enligt bedömningen från AD har polismannen tillgripit våld mot 
mannen i sådan utsträckning att nödvärnshandlingen framstår som uppenbart obefogad.
Vidare uttalade sig AD att händelsen inte framkommit som kortvarig vilket torde gett 
polismannen tid att se över ett mer lämpligt alternativ av omhändertagande. Ytterligare 
en omständighet som beaktades är polismannens övertag i kroppsstyrka som i en samlad 
bedömning gör gällande i AD att han borde utfört ett korrekt polisgrepp för att enkelt 
avvärja mannen. Med bakgrund av detta ansåg AD, i likhet med tingsrätten, att 
polismannen i detta fall gjort sig skyldig till misshandel.

Innan 1994 års LOA trädde i kraft gällde en särskild avskedandereglering när det gäller 
offentligt anställda i den äldre LOA. Enligt 1976 års LOA fick avskedande bland annat 
ske om en arbetstagare genom brottsligt förfarande visat att han eller hon är uppenbart 
olämplig att inneha sin anställning101. I och med införandet av 1994 års LOA gällde 
istället de allmänna bestämmelser i 18 § LAS när det är frågan om avskedande av 
offentliga arbetstagare. Detta innebär, som AD tidigare fall uttalat sig om, att en sådan 
arbetstagare får avskedas om han eller hon grovt åsidosatt sina åligganden mot 
arbetsgivaren. AD har dock i tidigare domar uttalat sig att ledning bör sökas i den praxis 
som utbildats vid tillämpningen av 1976 års LOA.102 När det gäller polismän har AD 
vid flera tillfällen103 framhållit att det, med tanke på att det är polisens uppgift att 
förebygga brott och utreda begångna brott, är av särskild vikt att polismän avhåller sig 
själva från att begå brott. AD framhåller att det är ett villkor för att polismän skall rätt 
kunna fullgöra sina uppgifter att de åtnjuter allmänt förtroende och att en förutsättning 
för att ett sådant förtroende skall finnas är att polismännen är oförvitliga. Detta betyder 
inte att polismän som gör sig skyldiga till brott alltid utgör grund för avskedande, det 
krävs en bedömning av samtliga omständigheter i fallet. AD har också gjort gällande att 
brott som begås i tjänsten normalt är att anse som allvarligare än desamma som begås 
vid sidan om tjänsten. 

I det aktuella fallet har AD gjort en avvikande bedömning av de gärningar som 
polismannen gjort sig skyldig till i tingsrätten och därmed också erhållit en annan 
helhetsbild av händelseförloppet. Beträffande helhetsbilden av det som inträffade den 
aktuella kvällen är det domstolens uppfattning att polismannen visserligen varit 
upphovsman till kedjan av händelser genom sitt olämpliga ingripande mot en av 
männen vid majbrasan. Enligt AD kan dock inte den tilltalade polismannen ensam lastas 
för att händelseutvecklingen tog den riktning som den gjorde under kvällen. Bidragande 
orsaker är enligt bedömning från AD alkohol och polismannens känsla av att stå ensam 
mot flera angripare. Även vid det avslutade skedet av händelseförloppet anser AD att 
polismannens agerande är att anse som en engångsföreteelse till följd av alla de 
händelser som tidigare inträffat. Mot bakgrund av detta anser AD att det inte finns 
tillräckligt starka skäl för att avskeda polismannen och ogiltigförklarar därigenom 
beslutet från PAN att avskeda mannen.

                                               
101 Se avsnitt 4.2
102 AD 2002 nr 80, se även avsnitt 6.1.1
103 Se rättsfall i avsnitt 6.1



25

6.2.3 AD 1995 nr 104 (Rattfylleri)

Domen i fråga gäller ett rattfylleribrott i januari år 1991 där en polisman hade 2,6 
promille i blodet medan han framförde sin bil. Personalansvarsnämnden beslutade i 
januari år 1993 att avskeda polismannen till följd av denna förseelse. AD 
ogiltigförklarade avskedandet. Polisförbundet framförde i sin talan i AD att 
polismannen innehaft en prickfri tjänstgöring sedan år 1961. Rattfylleribrottet som 
polismannen gjorde sig skyldig till var en engångsföreteelse och begicks på fritiden. 
Dessutom var det brottsliga förfarandet en följd av sjukdomskaraktär som vid en samlad 
bedömning av de angivna omständigheterna inte borde utgöra särskilt starka skäl för 
avskedande enligt polisförbundet. Förbundet menade vidare på att polismannen sedan år 
1984 lidit av svår psoriasis. Detta föranledde att de idrottsliga fritidsaktiviteterna, som 
han tidigare flitigt utövat, fick upphöra. Dessa aktiviteter ersattes av alkoholmissbruks 
som utvecklades till ett beroende. Sedan rattfylleribrottet hade polismannen avhållit sig 
från alkohol och varje år besökt ett hälsocenter i Spanien för att lindra hudbesvären till 
följd av psoriasisen. Polisförbundet nekade till anklagelserna att polismannen avböjt 
hjälp från arbetsgivare och menar på att han istället visat vilja att mottaga 
rehabiliteringsåtgärder. Efter hovrättens dom var polismannen tvungen att vistas ett helt 
år i Spanien för att lindra hudbesvären vilket medförde att han under denna tid inte 
kunde medverka i rehabiliteringsåtgärder.

Staten menade på att polismannen hade visat sig uppenbart olämplig att inneha sin 
anställning som polis till följd av rattfylleribrottet. Han hade i såväl tingsrätten som 
hovrätten förnekat ansvar för rattfylleri. Vidare menade staten att arbetsgivaren, vid 
flera tillfällen, försökt erbjudit polismannen hjälp under år 1991 men att dessa blivit 
nekade. Alkoholberoendet som polismannen tycktes inneha var inte att klassas som 
sjukdomskaraktär enligt staten, detta eftersom han kvarståt i sin tjänst cirka nio månader 
efter brottet och under denna tid inte visat på något alkoholproblem. Eftersom 
polismannen vistades ett helt år utomlands gick det inte att genomföra några 
rehabiliteringsåtgärder vilket arbetsgivaren hade planer på, vilket medför att 
arbetsgivaren uppfyllt sin rehabiliteringsskyldighet enligt staten.

AD framförde att det var oomtvistat att polismannen gjort sig skyldig till grovt 
rattfylleribrott och att detta förfarande normalt utgör grund för avskedande av en 
polisanställd. Vidare menade AD på att omständigheterna i dessa fall måste beaktas.
Kunde det, enligt AD, konstateras att ett trafiknykterhetsbrott haft samband med ett 
alkoholberoende av sjukdomskaraktär, bör det avgörande för avskedandefrågan i regel 
bli om arbetstagaren visat sig beredd att medverka till effektiva rehabiliteringsinsatser 
och om dessa kan antas leda till ett så bestående resultat att brottet med fog kan sägas ha 
varit en engångsföreteelse. Utredning gällande polismannens påstådda alkoholberoende 
var närmast obefintligt. AD ifrågasatte dock inte polisens uppgifter på att missbruket av 
alkohol inleddes i samband med att han år 1984 drabbades av psoriasis. Att detta sedan 
utvecklades till ett beroende styrks, enligt AD, av den höga promillehalten som 
uppmättes vid rattfylleribrottet. AD ansåg att polismannen ställde sig avböjande till 
arbetsgivarens försök att genomföra en rehabilitering. Denna inställning antogs dock 
utgöra ett uttryck av förnekande för det alkoholberoende som är vanligt bland 
alkoholmissbrukare. Att polismannen avböjde rehabiliteringsåtgärder till en början 
tillmätes ingen avgörande betydelse i AD. Under åren sedan trafikonykterhetsbrottet 
anmäldes inte något liknande brott gällande polismannen. Med detta som bakgrund fann 
AD skäl att utgå från att detta var en engångsföreteelse som beroende på det 
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alkoholberoende som polismannen numera ansågs fri från. Domstolen lyfte även fram
att polismannens långa och prickfria tjänst bör beaktas. Sammanfattningsvis menade 
AD på att polismannen begått ett brott som är relaterat till ett alkoholmissbruk som 
uppenbarligen haft sin uppkomst i psoriasisen. AD bedömde utsikterna gällande 
hudsjukdomen och alkoholmissbruket som goda. Den samlade bedömningen som AD 
gjorde visade på att han inte var uppenbarligt olämplig att inneha sin anställning som 
polisman. Beslutet från PAN att avskeda polismannen ogiltigförklarades. 

6.3 Sammanfattning av domarna

AD har i ovan nämnda fall haft liknande diskussioner kring arbetstagarens rätt att 
behålla sin anställning med vissa avvikelser med beaktande av brottets karaktär. Det 
centrala resonemanget behandlar avskedanderegleringen i 18 § LAS som föreskriver att 
en arbetstagare kan avskedas om han eller hon grovt åsidosatt sina åtaganden mot sin 
arbetsgivare. Med detta menas förenklat att arbetstagaren sätter sina egna intressen 
framför arbetsgivaren. Ett viktigt steg i bedömningsprocessen hos AD är beaktande av 
äldre lagstiftning och dess äldre ordalydelse. Främst har domstolen lyft fram 
avskedandereglerna i 1976 års LOA, som föreskriver avskedande av en arbetstagare vid 
brottsligt förfarande kan ske om han eller hon visat sig uppenbart olämplig att fortsatt 
inneha sin anställning. Trots överförandet av avskedandereglerna till LAS i 1994 års 
LOA beaktar AD i stor utsträckning den praxis som utbildats till den äldre lydelsen från 
år 1976. 

Ett starkt förankrat betraktelsesätt som AD beaktar i arbetstvister innefattande polismän 
är att deras syn på polisens uppgifter att förebygga brott och utreda dessa, vilket medför 
att det är av särskild vikt att de själva avhåller sig från att begå brott. Vidare menar 
domstolen också att det är ett villkor för att polismän rätt skall kunna fullgöra sina 
uppgifter att de åtnjuter allmänt förtroende och att en förutsättning för att ett sådant 
förtroende skall finnas är att polismännen är oförvitliga. Dessutom utgör en polisman 
som gjort sig skyldig till brott inte alltid grund för avskedande, det krävs med detta en 
bedömning av samtliga omständigheter i fallet. AD har dock vidare, med hänvisning till 
motiven till 1974 års LAS, uttalat sig att beaktandet av omständigheterna är med 
förutsättning att det inte är frågan om sådan avsiktligt eller vårdslös karaktär att det 
rimligen inte skall behövas tålas i något rättsförhållande i tillämpningen av avskedande 
enligt 18 § LAS. Finner domstolen att de ovan nämnda rekvisiten föreligger, klassas det 
brottsliga förfarandet generellt som grovt. Vid dessa fall av grövre karaktär är 
bedömningen från AD att brottets karaktär är av sådan art att det anses oförenligt att 
polismannen skall få behålla sin tjänst inom polisen.

Det absolut mest dominerande omständighetsrekvisitet som domstolen beaktar är ifall 
förfarandet är begått i tjänsten eller på fritiden. Genom en fastställd praxis som AD 
anammat i flertalet av dessa tvister bedömer ett brottsligt förfarande begånget i tjänst 
hårdare än ett liknande på fritiden. Till förmildrande omständigheter som kan inverka i 
bedömningen från AD är påverkan av sjukdom, anställningstid i polisväsendet utan 
anmärkningar och i övrigt hederligt levnadssätt. Dessa omständigheter beaktas, som 
tidigare nämnts, generellt enbart om brottet från polismannen inte omfattas av en grövre 
karaktär. Bedömningen i AD gällande avskedande av polismän vid brottsligt förfarande 
genomsyras av en diskussion med sikte på det allmänna förtroendet för polisväsendet. 
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Det är av mycket stor betydelse att polisväsendets hänseende och förtroende som 
rättsbetryggande myndighet inte rubbas till följd av en enskild polismans överträdelse.

Något som AD frekvent återkommer till är motiven till 1974 års LAS som behandlar 
avskedanderegleringen i 18 §. I motivet uttalas det att vid tillämpningen av 18 § LAS i 
avskedandefall, måste beaktas de särskilda förhållanden som råder inom den statliga 
sektorn. Detta uttalande innebär att brottsligt handlande ges högre dignitet vid 
bedömningen om arbetstagaren grovt åsidosatt sina åtaganden gentemot arbetsgivaren. 
Det allmänna förhållningssättet är att offentligt anställda aktivt skall arbeta och verka 
för gemene medborgares intresse vilket är bakgrunden till ovan nämnda uttalanden i 
motiven. Brott som en allmän domstol funnit en polisman skyldig till är att anse 
allvarligare än motsvarande förfarande utfört av en anställd i den privata sektorn. 
Utfallet i allmän domstol är i AD inte av bindande karaktär dock tillmäts dess betydelse 
stort värde i bedömningen. 

När det gäller våldsbrotten i arbetet som berörts ovan så hade dessa olika utgångar när 
det gäller avskedande av polismannen. I fallet där AD beviljade avskedande av 
polismannen var detta på grunderna att han i tjänsten brukat övervåld mot en försvarslös 
och handfängslad person. Det bedömdes allvarligare att han begått gärningen i 
tjänsteutövandet. AD menade att brottets karaktär var av sådan art att det ansågs 
oförenligt att polismannen skulle få behålla sin anställning, trots att han innehaft en 
långvarig anställning utan anmärkning. Brottet ansågs helt enkelt för grovt. I det andra 
fallet, där polismannen fick behålla sin anställning, var omständigheterna annorlunda. 
AD fann efter utredningen att polismannen enbart gjort sig skyldig till en av de fem 
åtalspunkterna till skillnad mot tingsrättens bedömning. Den fällande åtalspunkten, 
innefattande misshandel, bedömdes dessutom mildare eftersom polisen inte ensam 
kunde lastas för de flertal tumultartade händelser som inträffade under den för fallet 
aktuella kvällen. Dessutom var detta inte i tjänst vilket också bedömdes mildare från 
domstolens sida. Eftersom polismannen inte, enligt AD, gjort sig skyldig till någon 
grövre överträdelse beaktades hans femton år långa tjänstgöring med goda omdömen i 
domstolens bedömning av avskedandet.

I fallet gällande rattfylleri104 ovan behandlat i arbetet avskedades polismannen till följd 
av upprepade trafikförseelser. Polismannen i det aktuella fallet hade först kört rattfull 
för att sedan följa upp detta med två ytterligare trafikförseelser av annan karaktär. Han 
hade problem med alkoholen under perioden när rattfylleriet begicks. Det har inte 
uteslutits att polismannens alkoholsjukdom hade ett samband med de två övriga 
trafikbrotten. AD ansåg inte att mannen visat någon aktiv vilja att delta i rehabilitering 
som arbetsgivaren erbjudit. Det var i detta fall de två övriga trafikförseelserna som 
avgjorde till polismannens nackdel då han ansetts begått dessa förfaranden uppsåtligt 
med endast två veckors mellanrum. Han hade därigenom grovt åsidosatt sina åtaganden 
gentemot sin arbetsgivare genom att sätta sina egna intressen framför dennes. Detta 
styrks ytterligare genom att titta på ett det andra fallet ovan105 från AD gällande en 
polisman som gjorde sig skyldig till rattfylleri. I detta fall ogiltigförklarades 
avskedandet av en polisman som gjort sig skyldig till grovt rattfylleri. 
Ogiltigförklarandet beslutades med bakgrund av flera omständigheter. Polismannen 
hade innehaft en lång anställning sedan år 1961 utan anmärkningar. Dessutom hade 
polismannen visat att han var villig till hjälp i form av rehabilitering från arbetsgivarens 

                                               
104 Se avsnitt 6.1.3
105 Se avsnitt 6.2.3
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sida, dock inte till en början. Förseelsen ansågs i AD utgöra en engångsföreteelse av 
sjukdomskaraktär och mannen fick därmed kvarstå sin anställning som polisman. 
Nyckeln till att polismannen inte blev fälld i AD var att han inte handlat uppsåtligt i 
detta fall jämfört med de förstnämnda rattfyllerifallet.

I arbetet har också ett fall gällande bokföringsbrott granskats med ett ogiltigförklarade 
av avskedande som utgång i AD. Polismannen i det aktuella fallet bedrev enligt 
domstolen näringsverksamhet utan att föra bokföring över rörelsen. Brottet begicks på 
polismannens fritid och hade ingen direkt anknytning till hans tjänst som polisman. 
Mannen hade även han som i ovan nämnt arbetat inom polisväsendet sedan år 1960 utan 
några väsentliga anmärkningar. AD ansåg i sin utredning att bokföringsbrottet var att 
anse som mindre allvarligt eftersom något borgenärsintresse inte förelåg för mannens 
sidoverksamhet. Något AD uttalats sig om i flertalet fall är polismannens krav att 
åtnjuta allmänhetens förtroende för att kunna fullgöra sin arbetsuppgifter. Med 
beaktande av detta ansåg AD att betydelsen av kännedomen hos allmänheten av 
polismannens fällande dom inte borde överdrivas och måste ställas i relation till själva 
brottet som han gjort sig skyldig till, han hade inte åsamkat någon personskada som 
ansågs allvarligare. Det nyss nämnda tillsammans med hans långa tjänstgöring och att 
förfarandet begåtts utanför tjänsten utgjorde inte tillräcklig grund för att avskeda 
polismannen.

7. Diskussion/Analys

Det valda ämnet verkade vid en första anblick komplext och omfattande.
Ämnesområdet innefattade utförliga förarbeten och en hel del rättsfall. Det fanns dock 
mycket litet doktrin underlag gällande avskedande, och då främst avskedande av 
polismän till följd av illojalt eller brottsligt förfarande. Men under utredningens gång 
upptäcktes, främst i domarna från AD, att det fanns vissa återkommande riktlinjer för 
avskedande av polismän. Det har ovan i arbetet nämnts ett antal rekvisit som AD 
beaktat i sin bedömning om grund för avskedande av en polisman föreligger. Det 
centrala som arbetet återkommit till i flertalet fall är avskedanderegleringen i 18 § LAS 
som föreskriver att arbetstagaren kan avskedas om denne grovt åsidosatt sina åtaganden 
mot arbetsgivaren. Detta betyder att arbetstagaren sätter sina egna intressen framför 
arbetsgivarens. När det gäller just poliser är detta närmast en självklarhet att sätta 
arbetsgivarens intresse framför sina egna eftersom arbetsgivaren i deras fall är staten,
vilken som i sin tur är representant för Sveriges medborgare. 

Ett avskedande är dock aktuellt främst vid brottsligt handlande av grövre karaktär. Det 
är inte helt tydligt i utredningarna i AD vad som klassas som grövre förfarande 
respektive ringa förfarande. Men något som AD fokuserar mycket på i utredningarna är 
omständigheterna kring de uppkomna förfarandena, vilket också, enligt min mening, är 
lämpligt. Självklart skall inte en polisman själv begå brott men trots det krav på allmänt 
förtroende som vilar på en polismans axlar är faktumet det att de också är människor 
som kan begå fel. Detta är dock ett förhållningssätt som enbart, enligt min mening, är 
accepterat vid ringa överträdelser som inte innefattar grövre personskador. Handlar 
förfarandet om sakskador i någon form fokuserar utredningen i domstolen istället på 
risken för återfall och ifall förfarandet därigenom bara var en engångsföreteelse. Vid 
exempelvis ekonomisk brottslighet av ringa karaktär är risken för avskedande liten för 
en polisman. 
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Om man tittar på den privata sektorn är det långt ifrån en självklarhet att grund för 
avskedande föreligger vid brottsligt förfarande, men det är ju också logiskt. En 
arbetstagare på till exempel en revisionsbyrå behöver inte, genom att han gjort sig 
skyldig till misshandel vid sidan av tjänsten, visa att han är uppenbart olämplig att 
inneha sin anställning. Detta är med förutsättning att handlande inte har någon 
anknytning till arbetet. Däremot är ju fallet annorlunda om personen misshandlat sin 
chef på arbetsplatsen. Kravet på om det brottsliga förfarandet sker i tjänst eller på 
fritiden är alltså inte lika utvidgat på den privata sektorn som inom polisväsendet. När 
det däremot gäller en polisman har han eller hon alltid ett allmänt förtroende att leva 
upp till. En polisman är självklart inte alltid i tjänst, dock har de befogenhet att alltid 
trädda i tjänst och ingripa vid pågående brott. Detta leder, tillsammans med arbetets 
speciella karaktär, till att en polisman självklart måste avhålla sig från att själv begå 
brott i tjänst eller privat. AD har dock fastslagit i praxis att brott som begås i tjänsten 
anses mer allvarligt. Detta rekvisit är dock av mindre betydelse om brottet är av grövre 
karaktär.

Något som är ganska oklart i dagsläget är hur gränsdragningen från domstolens sida 
mellan nödvärn och övervåld ser ut i ett ingripande från polisen. Enligt PL får en 
polisman tillgripa tvång i den utsträckning som behövs, men inte mer, för att få det gjort 
som måste göras i den aktuella situationen. Vidare i samma lag får polisen använda sig 
av våld om de själv bemöts med våld, när någon som skall frihetsberövas flyr eller när 
motstånd i fysisk form används för att försvåra polisens arbete. Med detta som 
bakgrund förstår man snabbt att polisen har en långt större befogenhet än vad gemene 
medborgare har när det gäller att ingripa med tvångsmedel mot en annan person. 
Gällande nödvärn står det i brottsbalken att nödvärn är enbart ett brott om handlingen är 
uppenbart oförsvarlig. Dessutom föreskrivs det att en person, som handlat utöver vad 
som innefattar nödvärn, ändå kan frias om det var så att han eller hon ”svårligen kunde 
besinna sig”. Poliser hamnar ofta i hotfulla situationer där han eller hon tvingas till 
snabba beslut för att lösa situationen. Detta är något som domstolarna tar hänsyn till och 
det är mycket sällan en polis avskedas till följd av ringa våldsbrott. Problematiken i 
rättsinstanserna är att de alltid måste göra en individuell prövning av omständigheterna 
vid en prövning av poliser som ingripit i våldsamma situationer. Detta eftersom de har 
befogenhet att använda våld till en viss gräns till skillnad från gemene medborgare. När 
det gäller övervåld kontra nödvärn i en polismans situation kommer detta alltid vara 
föremål för diskussion i samhället, då polisen har de kraven på sig att kunna hantera en 
våldsam situation och samtidigt veta var gränsen går. Dock ska man ha i åtanke att 
rätten till nödvärn är exakt densamma för en polis som för vilken medborgare som helst. 
Ändå åberopas den ofta av poliser.

Något som man upptäcker när man läst igenom flertalet rättsfall gällande 
avskedandetvister i AD med polismän är att det verkar krävas utförligare bevisning för 
att fälla en polisman. Som ett exempel ser man rättsfallet ovan utrett106, vilken innefattar 
en polisman som gjort sig skyldig till misshandel och olaga hot i tingsrätten. Man 
hamnade i detta fall i en situation gällande de huvudsakliga åtalspunkterna, där 
polismannens och motparternas ord stod mot varandra. Dock ogiltigförklarade AD stora 
delar av åtalet med ledning av att polismannens utsaga vägde tyngre än motpartens. 
Detta är ju en problematik när det gäller rättssäkerheten mot den enskilde. Självklart kan 
en polisman begå brottsligt handlande, men finns det inte tydlig bevisning i fallet och 

                                               
106 Se avsnitt 6.2.2



30

situationen blir sådan att det står ord mot ord i rätten, är det tvivelaktigt att utfallet i 
domen kommer vara till polismannens nackdel. Bevisproblematiken blir tydlig i ett av 
ovan nämnda rättsfall där en polismans ord vägde tyngre i rätten än de civila 
motparternas ord. Teoretiskt bör en polisman kunna avskedas även om han eller hon blir 
friad i en tingsrätt. Något sådant fall har dock inte framkommit i verksamhetsberättelsen 
från PAN, utan alla beslutade avskedande från nämnden har sin grund i en fällande 
brottsdom från allmän rättsinstans. 

En polis har genom speciell utbildning och tjänstetillsättning erhålligt den befogenhet 
som de har i samhället. Detta skall dock inte missbrukas till bekostnad av allmänheten. 
Deras arbete är att trygga och upprätthåla ordning i samhället. Med denna uppgift följer 
också en nödvändig befogenhet att kunna bruka våld då situationen kräver det. Frågan 
är om polisen kan leva upp till de höga krav som allmänheten har rätt att ställa på dem.
Detta är en självklarhet enligt mig. För att ett rättssamhälle skall fungera 
tillfredställande krävs det att polisen åtnjuter allmänt förtroende. Detta måste också
åtföljas av en mera likställd partsposition mellan polismän och det allmänna i 
domstolen. En polisman i AD skall därmed behandlas som vilken part som helst och 
inte erhålla någon slags fördel i och med sitt ämbete.
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