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Abstract 

What happens when employees within the police-force make mistakes in their line of duty? This 

essay set out to investigate the relationship between labour law sanctions and the criminal law 

punishments for wrongful acts for government employees. This relationship is also set in the 

perspective of how acts or statements of xenophobia are handled within the Swedish police-force. 

Further, the essay aims to examine the principle of ne bis in idem in relation to labour law sanctions 

and criminal law punishment for wrongful acts, and if these two should be considered in line with 

this principle. 

Regarding the relationship between labour law sanctions and criminal law punishment for 

government employees, the determination for which system to use in any given situation is not fully 

stipulated. One key aspect is whether the act is carried out in exercise of public authority.

By examining cases regarding xenophobia within the Swedish police-force one conclusion 

that the author has come to is that xenophobia more often is considered an insult (regulated in BrB 

5:3) rather than wrongful acts in the line of duty. However, acts or statements of xenophobia are 

considered wrong and far away from the expected behavior of members of the Swedish police-

force. 

By making an analogy with Swedish tax law an argument can be made that the relationship 

between labour law sanctions and criminal law punishment for wrongful acts is worth examining, 

and might not fully be in line with the principle of ne bis in idem. 

Keywords: criminal law, exercise of public authority, labour law, ne bis in idem, Swedish police-

force, xenophobia.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund

”Det grundläggande motivet för ansvarssystemet, oavsett hur det konstrueras, är medborgarnas 

intresse av att offentliga funktioner utan ovidkommande hänsyn fullgörs på ett riktigt sätt.”1 

I statlig anställning finns starka krav på att arbetet ska utföras inom demokratiskt satta ramar, samt 

verka för ett gemensamt samhälleligt intresse. Vidare är det av vikt att skydda rättssäkerheten och 

de enskilda medborgarnas ställning vid myndighetsutövning.2 

Vad händer då om en statligt anställd begår misstag eller fel i tjänsten? Frågan omfattas 

huvudsakligen av två lagar, Lagen (1994:260) om offentlig anställning, LOA, samt Brottsbalken 

(1962:700), BrB. LOA stadgar i 14 § att en arbetstagare som åsidosätter sina skyldigheter i 

anställningen får meddelas disciplinpåföljd.3 BrB 20:1 behandlar fel som begåtts vid 

myndighetsutövning och stadgar att arbetstagare kan åtalas för tjänstefel vid åsidosättande av det 

som gäller för uppgiften.4 Exakt vilka situationer som ska hanteras arbetsrättsligt respektive 

straffrättsligt är inte definierat. Vad som dock är stadgat är att en arbetstagare inte får bestraffas 

inom rymden av både LOA och straffrätten för samma förseelse.5 Grunden till detta finner vi i 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, EKMR, tilläggsprotokoll 7 

artikel 4:1. Frågan huruvida arbetsrättsliga sanktioner i kombination med straffrättsliga åtgärder är 

att likställa med dubbelbestraffning i EKMR:s mening är i nuläget oklart. Frågan kommer dock att 

analyseras nedan. 

I förhållande till statlig anställning i vidare mening, har polisen en särskild position i det 

svenska samhället. Polisens verksamhet ska syfta till trygghet för allmänheten och minskning av 

brottsligheten. Polisen har i detta en viktig samhällelig funktion och ska verka för att allmänheten 

hyser högt förtroende för deras arbete.6 I Polisförordningen (2014:1104) 10 § stadgas att anställda 

inom Polismyndigheten ska agera hänsynsfullt, visa behärskning och uppträda på ett sätt som inger 

förtroende.7 Inom polisens verksamhet är det därför särskilt viktigt att arbetstagare ställs till svars 

för sina felaktigheter. Ärenden som rör tjänsteförseelser hanteras av Personalansvarsnämnden vid 

1 SOU 1996:173 När Makten gör fel, s. 29
2 Hinn, E & Aspegren, L, Statlig anställning. En lagkommentar och vägledning, Tryckort okänd: Publica, 1994,  s. 17-

18 
3 LOA 14 § 
4 Även mer specifika brott kan bli aktuella, som hanteras inom enskilda lagrum. Exempelvis Hets mot folkgrupp, BrB 

16:8 eller Förolämpning 5:3 BrB 
5 LOA 18 §
6 https://polisen.se/Om-polisen/Uppdrag-och-mal/ Hämtad 2015-02-11
7 Tidigare Polisförordning (1998:1558) 4:1. Polisförordning (2014:1104) trädde i kraft 2015-01-01
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Rikspolisstyrelsen, förkortad PAN. 

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att allmänt undersöka förhållandet mellan disciplinansvaret som 

regleras i LOA 14-19§§ och ansvaret för tjänstefel som finns reglerat i BrB 20:1. Jämförelsen 

kommer att inriktas mot polisens verksamhet. Ett mer specifikt syftet är att diskutera detta 

förhållande i fråga om ärenden eller mål som rör uttalanden eller diskriminerande åtgärder av 

främlingsfientlig art gjorda av polisanställda. Uppsatsen syftar även till att kortfattat undersöka hur 

väl de svenska reglerna för disciplinåtgärder och tjänstefelsansvar överrensstämmer med förbudet 

mot dubbelbestraffning enligt EKMR tilläggsprotokoll 7 artikel 4:1 med beaktande av principen om 

fördragskonform tolkning. 

Med hänvisning till syftet så har följande frågeställningar formulerats; 

Hur förhåller sig disciplinansvaret i LOA och ansvaret vid tjänstefel enligt BrB 20:1 till varandra – 

särskilt när det gäller polisverksamhet? 

Hur hanteras och bedöms ärenden eller mål rörande uttalanden eller diskriminerande åtgärder av 

främlingsfientlig art gjorda av polisanställda? 

Hur väl överrensstämmer de svenska reglerna för disciplinåtgärder och tjänstefelsansvar med 

förbudet mot dubbelbestraffning? 

1.3 Metod och material 

Den metod som legat till grund för uppsatsen är traditionell rättsdogmatisk metod. Den 

rättsdogmatiska metoden ställer krav på författaren att först och främst identifiera och strukturera 

det juridiska problemet, i det här fallet först och främst hur  LOA och BrB förhåller sig till varandra 

i fråga om tjänsteförseelser och tjänstefel inom polisen. 

Vidare är det centralt inom rättsdogmatiken att läsa och tolka de rättskällor som är relevanta för 

uppsatsens syfte och frågeställningar.8 I detta fall rör det sig huvudsakligen om två specifika lagar, 

LOA och BrB. Den rättsdogmatiska metoden innebär att man framförallt använder förarbeten och 

praxis som tolkningshjälpmedel. De förarbeten som är centrala för valda frågeställningar är bland 

8 Lehrberg, B, Praktisk Juridisk metod, Tallinn: I.B.A, 2010, s. 39

5



Linnéuniversitetet Kandidatuppsats
2RV01E  Mathilda Carlberg

annat prop. 1988/89:113 om ändring i Brottsbalken (tjänstefel), där rekvisiten till den ändring som 

skedde i BrB beskrivs och frågan om tjänstefel utreds mer grundligt. Även prop. 1993/94:65, En 

ändrad lagstiftning för statsanställda m.fl., har undersökts i syfte att få djupare förståelse för 

lagstiftarens tanke kring disciplinansvaret och de påföljder som arbetstagare inom staten riskerar vid 

förseelser i sitt arbete. För att ge ytterligare tyngd till utredningen av valda frågeställningar har även 

flertalet SOU undersökts, bland annat SOU 1996:173, När Makten gör fel, och SOU 1992:60, 

Enklare regler för statsanställda. Även Ds 1988:21, Myndighetsmissbruk, och Ds Ju 1983:7, 

Tjänsteansvar i offentlig verksamhet, har till viss del legat till grund för undersökning och analys av 

lagstiftarens syften. 

När det gäller litteratur som rör ämnet så har denna använts sparsamt. Då litteratur hamnar 

långt ner i den traditionella rättshierarkin är det viktigt att förhålla sig kritisk till de uttalanden om 

gällande rätt som görs i doktrinen. Den doktrin som använts till denna uppsats är noga utvalda och 

har enbart använts som ett komplement för att ge en vidare bild av valda frågeställningar. 

Litteraturens fördel är att den kan ge en ytterligare dimension till de traditionella rättskällorna, 

exempelvis en tolkning av rättsreglerna i ett vidare samhällsperspektiv. 

Praxis har undersökts i förhållande till valda frågeställningar. Det existerar ett flertal rättsfall 

och ärenden som berör antingen disciplinansvaret i LOA 14-19§§ eller BrB 20:1. Ärenden från 

PAN, och rättsfall från de allmänna domstolarna samt Arbetsdomstolen är de instanser där praxis 

har hämtats. Urvalet av fall och ärenden är baserat på valda frågeställningar och fokus har legat på 

polisens verksamhet, särskilt ärenden där arbetstagare har uttalat sig eller agerat främlingsfientligt. 

Andelen ärenden och fall som rör uppsatsens specifika syfte är dock ganska få, varför även fall eller 

ärenden som ligger något utanför detta har tagits med. Dessa har dock koppling till det mer 

allmänna syftet och har därför relevans för undersökningen. De fall som undersökts från 

Stockholms tingsrätt är hämtade från en sammanställning om bemötandefall inom polisen, i 

rapporten Anmälningar mot poliser - en kartläggning av Granér, Skoglund och Mikkonen. Gällande 

ett av fallen, Stockholms tingsrätt Mål B 1254-02, är det värt att förtydliga att det enligt uppgift från 

tingsrätten har överklagats till Svea Hovrätt, men HovR har vid kontakt inte funnit någon dom som 

matchar. Detta innebär att tingsrättens dom inte i lagens mening har vunnit laga kraft, men då 

HovR-domen inte finns att tillgå har författaren fått behandla denna som en lagakraftvunnen dom. 

Med tanke på hierarkin för praxis kommer denna dom att behandlas med hänsyn till dess lägre 

status. 

En viss del av den praxis som presenteras nedan har namngivits av författaren med 
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anledning att underlätta för läsaren i det analyserande avsnittet. En mer talande namngivning än 

ärendenumret ger läsaren direkt förståelse för vilket ärende som hänvisas och ger analysen ett bättre 

flöde. 

För att sätta valda frågeställningar i ett internationellt perspektiv har dessutom komparativ 

metod använts. Denna är fördelaktig då man vill vinna djupare förståelse för det egna rättsystemet 

och undersöka huruvida svensk lag uppfyller bestämmelser i internationella avtal och 

konventioner.9 Frågorna har satts i förhållande till Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna tilläggsprotokoll 7 och huruvida de i syftet uppställda lagarna uppfyller 

skyddet i detta tilläggsprotokoll.

Viss kritik kan riktas mot vald metod, då frågan hade kunnat ges ytterligare tyngd genom 

användande av exempelvis rättsociologisk metod. Detta hade kunnat sätta frågan i ett samhälleligt 

perspektiv, med hänsyn till polisens roll i samhället. Kanske hade även en kvalitativ undersökning 

bland poliser kunnat ge en djupare bild av hanteringen av ärenden som rör främlingsfientlighet. 

Med hänsyn till uppsatsens omfattning, både i sidantal och tid, har detta dock medvetet valts bort. 

Genomgående kommer begreppet ”statlig anställning” användas, även vid beskrivning av 

LOA som rör offentlig anställning i vidare mening. De delar av LOA som främst ligger till grund 

för uppfyllandet av uppsatsens syfte omfattar inte kommun och landsting, vilket medfört att 

författaren valt ovan nämnt begrepp för tydlighetens skull. 

1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats fokuseras på polisens verksamhet, trots att både LOA och BrB rör offentlig 

anställning i vidare mening. Det straffrättsliga ansvaret för poliser omfattar, som nämnt i 

bakgrunden, utöver brottet tjänstefel många olika brottsbenämningar. För just denna uppsats har, 

utöver brottet tjänstefel – brotten hets mot folkgrupp (BrB 16:8) och förolämpning (BrB 5:3) valts 

ut då de starkast går att koppla till uppsatsens specifika syfte. Trots att inga fall har hittats gällande 

hets mot folkgrupp i förhållande till polis i tjänst har författaren valt att göra en kort beskrivning av 

detta för att ge läsaren ytterligare förståelse för vilka andra brott som kan bli aktuella i förhållande 

till främlingsfientlighet. 

Uppsatsens syfte är inte att utreda hur diskriminering på grund av etnisk härkomst 

förekommer och hanteras inom polisväsendet, men trots detta anser författaren att det är av vikt att 

kortfattat redogöra för begreppet etnicitet och diskrimineringsskyddet som stadgas såväl i 

9 Bogdan, M, Komparativ rättskunskap, 2003, Stockholm: Norstedts Juridik, s. 27-31 
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europarätten som i den nationella rätten. Detta anses relevant för att ge djupare förståelse för 

främlingsfientlighet och vilken påverkan en främlingsfientlig attityd kan få internt inom den 

polisiära verksamheten. 

Frågeställningen som rör den mänskliga rättigheten att inte bestraffas två gånger för samma 

brott – som är en stor och komplicerad juridisk fråga - kommer enbart att behandlas kortfattat för att 

ge en europarättslig och internationell dimension till uppsatsen. 

1.5 Disposition 

Arbetet är uppdelat i tre huvudsakliga avsnitt, inledning, rättsutredning och analys. Inledningen 

syftar till att ge en bakgrund till ämnet och problematisera de valda frågeställningarna. 

Metodkapitlet är tänkt att ge en inblick i utredningen av problemet och behandlar de olika 

rättskällorna ur en kritisk synvinkel. 

Rättsutredningen utgör merparten av arbetet, där frågorna utreds grundligt i förhållande till 

valda källor och med hänsyn till normhierarkin. Detta avsnitt är indelat i sektioner baserat på de tre 

frågeställningarna, för att tydliggöra och underlätta för läsaren. Här undersöks förhållandet mellan 

arbetsrättsliga sanktioner och straffrätt för poliser, polisens hantering av interna ärenden av 

främlingsfientlig art samt den mänskliga rättigheten att inte bestraffas två gånger och hur väl det 

svenska skyddet överrensstämmer med denna rättighet.

För tydlighetens skull är även analysavsnittet uppdelat i tre sektioner, där de olika 

frågeställningarna besvaras separat. För att knyta ihop det hela avslutas uppsatsen med slutsatser i 

samlad form. 
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2 Förhållandet mellan arbetsrätt och straffrätt för statligt anställda  

2.1 Kort återblick 

Det kan vara av värde att göra en kort historisk tillbakablick i statligt anställdas ansvar i fråga om 

förseelser och brott. En klar brytpunkt för både arbetsrättsligt disciplinansvar och straffrättslig 

ansvar kom 1 januari 1976. Vad gäller det straffrättsliga ansvaret för statsanställda före 1976 

reglerades detta, som idag, i 20e kapitlet, under dåvarande rubriken Ämbetsbrott. Det stadgades att 

en ämbetsman kunde dömas till bland annat tjänstemissbruk och tjänstefel. Tjänstemissbruk innebar 

att genom handling eller underlåtenhet missbruka sin ställning till förfång för individ eller det 

allmänna. Straffet för detta var suspension eller avsättning, eventuellt i förening med fängelse i 

högst två år.10 Tjänstefel innebar att genom försummelse, oförstånd eller oskicklighet åsidosätta vad 

som gällde enligt exempelvis lag, föreskrift eller tjänstens beskaffenhet. Straffet var även för detta 

suspension eller avsättning, eventuellt i förening med fängelse i högst 1 år.11  Begreppet ämbetsman 

omfattade enligt dåvarande BrB 20:12 högre uppsatta tjänstemän, såsom domare eller ”den som har 

förtroendesyssla från vilken Konungen må entlediga honom”. I praxis utarbetades dock att 

ämbetsansvaret gällde i stort sett alla som var anställda inom stat eller kommun. 12 Denna 

lagstiftning bidrog till att det straffrättsliga ansvaret var otroligt långtgående. Ämbetsmän kunde 

dömas för i vart fall tjänstefel för även den minsta av förseelser. Det arbetsrättsliga disciplinansvaret 

före 1976  reglerades i Statstjänstemannalagen (1965:274) 19 §13 för statstjänstemän och i 

kollektivavtal för kommunaltjänstemän. Disciplinansvaret i StjL överensstämde, i fråga om 

ordalydelse, med dåvarande BrB 20:414, det vill säga att disciplinstraff fick åläggas för 

försummelse, oförstånd eller oskicklighet.15 Disciplinstraffen var varning, löneavdrag i högst 30 

dagar, suspension i högst tre månader eller i allvarliga fall avsättning.16 Vidare kan ytterligare 

poängteras att det straffrättsliga ansvaret och disciplinansvaret var i princip identiskt vid denna 

tidpunkt.17 1 januari 1976 avskaffades ämbetsansvaret i enlighet med prop.1975:78. Kritik riktades 

mot omfattningen av det straffrättsliga ansvaret och avskaffandet syftade till att närmare knyta an 

till de regler som fanns på övriga arbetsmarknaden.18 Annan kritik som riktades mot det tidigare 

10 Tidigare BrB 20:1, nu ändrad genom SFS 1975:667 samt SFS 1989:608
11 Tidigare BrB 20:4, nu ändrad genom SFS 1975:667 
12 SOU 1969:20 Ämbetsansvaret, s. 20
13 Lagen nu upphävd 
14 Ändrad genom SFS 1975:667
15 Tidigare BrB 20:4, nu ändrad genom SFS 1975:667
16 Ds Ju 1983:7 Tjänsteansvar i offentlig verksamhet, s. 53 
17 Gustafsson, S & Jansson, S, Disciplinansvaret i offentlig tjänst, Stockholm: Natur och Kultur, 1977, s. 9
18 Prop. 1975:78 om lagstiftning angående ansvar för funktionärer i offentlig verksamhet, m.m., s. 1 
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systemet var att de båda ansvarsformerna i stor utsträckning kunde tillämpas på samma typ av 

förseelser. Reformen syftade därför även till att tydligare avgränsa det straffrättsliga ansvaret från 

det arbetsrättsliga disciplinansvaret.19 Utvecklingen av de två olika ansvarsformerna kommer nedan 

att behandlas var för sig. 

2.2 Disciplinansvar 

Tidigare var så gott som alla förseelser belagda med ett straffansvar, i alla fall i teorin. Vilka 

arbetstagare som föll under detta ansvar var baserat på ämbetsansvaret. Detta var bestämt efter 

oenhetliga kriterier20 och avskaffades som ovan nämnt 1 januari 1976. Avskaffandet medförde att en 

förändring kring disciplinansvar för offentliganställda var nödvändig, vilket ledde till att StjL 

ändrades genom SFS 1975:668. Ämbetsansvarsreformen innebar att mindre allvarliga fel i tjänsten 

avkriminaliserades och StjL anpassades till att ge de statliga arbetsgivarna möjlighet att utfärda 

sanktioner även för mindre förseelser utanför det straffrättsliga ansvaret.21 Suspension och 

avsättning avskaffades som disciplinåtgärd, och kvar var varning eller löneavdrag i högst 30 dagar. 

Vid tillkomsten av den första Lagen om offentlig anställning (1977:600) upptogs 

disciplinansvarsreglerna från StjL i princip i oförändrad form. Frågan om disciplinansvar för 

offentliganställda reglerades i 10e kapitlet, närmare bestämt 10:1 och 10:2. I 1993/94 års 

proposition gällande ny lag om offentlig anställning (prop. 1993/94:65 En ändrad lagstiftning för 

statsanställda m.fl.) föreslogs inga större förändringar kring disciplinansvaret i förhållande till den 

äldre versionen av LOA. Lagreglerna bibehölls till större del men förtydligande gjordes kring 

disciplinförfarandets förhållande till det straffrättsliga förfarandet. I äldre versionen av LOA 

stadgades att ett disciplinärt förfarande inte fick påbörjas eller fortsätta då åtal väckts gentemot 

arbetstagaren. I nya LOA 18 § 2 st stadgas att om en gärning prövats i straffrättslig ordning så kan 

arbetsgivaren initiera eller fortsätta ett disciplinförfarande bara om gärningen inte ansetts vara 

brottslig av annan anledning än bristande bevisning. Detta innebär att ett åtal som ogillats i tingsrätt 

kan tas upp i statliga ansvarsnämnder för disciplinåtgärd om gärningen bedömts inte vara straffbar 

men däremot inte om den tilltalade frikänts på grund av bristande bevisning. Gällande 

sanktionsmöjligheter för anställda inom kommuner och landsting samt resterande arbetsmarknad 

regleras detta i kollektivavtal. 

En ytterligare förändring och något som är centralt för både det arbetsrättsliga ansvaret såväl

19 Ds 1988:32 Myndighetsmissbruk, s. 12-13 
20 Gustafsson, S & Jansson, S, 1977, s. 7-10
21 Gustafsson, S & Jansson, S, 1977, s. 9 
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som det straffrättsliga ansvaret vid fel i tjänsten är bedömningen av vad som anses ringa. Begreppet 

ringa ingår i både LOA 14 § och BrB 20:1 och syftar på gärningar som anses falla utanför dessa två 

åtgärdsförfaranden. I den ovan nämnda propositionen till nya LOA påtalades att en förändring i 

grunderna till ringabedömningen var nödvändig, då det inte ansågs tydligt när en förseelse var att 

anse som ringa eller inte. Förslaget, som godkändes av remissinstanserna, var att lägga till att 

ringabedömningen baserades på samtliga omständigheter. Detta skulle enligt lagstiftaren medföra 

konvergens mellan ringabedömningen i LOA och BrB och på så vis underlätta hanteringen av 

ärenden. 

Utöver disciplinansvaret i LOA kan offentliga arbetstagare bli föremål för de traditionella 

sanktionerna uppsägning och avsked enligt 7 § respektive 18 § LAS. Tidigare reglerades den 

statliga arbetsgivarens möjlighet att säga upp en arbetstagare på grund av fel eller försummelse i 

tjänsten i StjL 30 §, men överfördes senare till LAS.22 För att säga upp en arbetstagare krävs saklig 

grund. Detta kan antingen vara personliga skäl eller arbetsbrist.23 För att avsked ska kunna vidtas 

ska arbetstagaren grovt ha åsidosatt sina åligganden.24 Beträffande avsked och uppsägning finns ett 

relativt aktuellt rättsfall från Arbetsdomstolen som berör uppsatsens specifika syfte. Fallet rör en 

polis som avskedades efter att innehåll i två e-postmeddelanden offentliggjorts. Meddelandena 

skickades till en företrädare för Malmö Stad. I dessa har polisen bland annat uttryckt att 

företrädaren ”hellre lägger skattekronor på att hjälpa kriminelle Mohammed i Rosengård” och rått 

denne att ”dra in på ditt gigantiska understöd till alla jävla blattar i Malmö”. Meddelandena väckte 

stor uppmärksamhet i media. Staten påtalade att polisen, genom att skicka dessa e-

postmeddelanden, hade uttryckt förakt för personer med annan etnisk bakgrund. Polisen åtalades för 

hets mot folkgrupp enligt 16:8 BrB, men Malmö Tingsrätt ogillade åtalet då de kom fram till att 

polisen inte haft för avsikt att sprida uttalandena till fler än adressaterna. 

Ärendet togs sedan upp i PAN, där beslut togs om att polisen skulle skiljas från sin 

anställning med omedelbar verkan. Bland annat hänvisades detta beslut till att en grundläggande 

förutsättning för polisens arbete är allmänhetens förtroende, och genom dessa uttalanden hade 

polisen i fråga skadat detta förtroende. Polisförbundet valde att ta ärendet vidare till AD, där det 

hävdades att polisen skrivit dessa meddelanden i affekt och inte givit uttryck för några rasistiska 

åsikter. Polisen hade inte heller haft för avsikt att kränka någon person av annan etnisk härkomst. 

Förbundet hävdade även att PAN inte haft grund till avskedande eller uppsägning då polisen har 

22 Ds Ju 1983:7 Tjänsteansvar i offentlig verksamhet, s. 54
23 LAS 7 § 
24 LAS 18 § 
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utnyttjat sin grundlagsskyddade rätt till yttrandefrihet. 

Arbetsdomstolen fann att polisens uttalanden var att bedöma som missaktning för personer 

med annat etniskt ursprung. De fann även att meddelandena innehöll ord och formuleringar som 

måste anses nedlåtande, kränkande och otillbörliga. Dock konstaterade Arbetsdomstolen att staten 

inte påtalat en risk för särbehandling i polisens faktiska arbete och inte heller att det lett till några 

samarbetssvårigheter på arbetsplatsen. Sammantaget fann Arbetsdomstolen att det inte funnits 

tillräckliga skäl att avskeda polisen på grund av förtroendeskada. Vidare stadgades att det ej heller 

funnits saklig grund för uppsägning i ärendet.25 

Disciplinära förfaranden inom polisens verksamhet hanteras som nämnt ovan av PAN. 

Handläggningen ser ut som sådan att respektive myndighet har skyldighet att anmäla händelser som 

faller under PANs tillämpningsområde. Utredningen av ärendet, vare sig det bygger på en 

förundersökning från ett med straffrättsligt förfarande eller ett arbetsrättsligt samtal26, hanteras av 

berörd myndighet. Materialet lämnas sedan till PAN för vidare handläggning där beslut fattas om 

förfarande ska inledas. I enlighet med regleringen i LOA kan den åtgärd som aktualiseras vara 

antingen varning eller löneavdrag i maximalt 30 dagar.27 

Vid analys av de verksamhetsrapporter som PAN årligen utkommer med, framgår att ett 

antal ärenden hanteras årligen gällande varning eller löneavdrag enligt 14 § LOA. Ärendena rör 

exempelvis vådaskott, poliser som glömmer sitt vapen på olämpliga platser och underlåtenhet att ta 

upp anmälan om brott. Sammantaget kan sägas att för att löneavdrag ska vidtas som disciplinåtgärd, 

så ska händelsen visa på olämplighet, såsom i PAN-793-17/06. Ärendet rörde en inspektör som 

avlossat ett vådaskott i ett omklädningsrum. Nämnden fann att strängare påföljd än varning var 

påkallad då vådaskottet skedde i ett utrymme som inte var avsett för vapenhantering samt att andra 

personer uppehöll sig i utrymmet. Detta fall kan ställas i förhållande till PAN-793-107/05 där en 

polisassistent hade avlossat ett vådaskott i polishusets vapenvårdsrum. Nämnden fann att händelsen 

inte var att anse som ringa, men att strängare påföljd än varning inte var påkallad. 

Uppvisande av tjänstelegitimation utan samband med tjänsten är en annan förseelse som kan 

beläggas med disciplinär åtgärd. Ett exempel är PAN-793-20/10 där en inspektör i berusat tillstånd 

har uppvisat sin tjänstelegitimation för en vakt i tunnelbanan. Nämnden ansåg att inspektören 

handlat i strid med grundläggande bestämmelser kring hur en polis ska uppträda (dåvarande  

Polisförordningen (1998:1558) 4:1) genom att åberopa sin ställning i syfte att erhålla vinning. 

25 AD 2007 nr 20
26 Ett uttryck PAN använder för att beskriva ett internt förfarande mellan arbetstagare och arbetsgivare 
27 PAN verksamhetsrapport, 2013,  s. 7-8 
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Därför ålades polisen löneavdrag. I ett liknande fall, PAN-793-8/10, där en polisassistent har 

åberopat att han var polis utan samband med tjänsten, ansåg nämnden att individen agerat i strid 

med 4:1. Då polisen inte försökt få personlig vinning genom sitt yrke ansågs åtgärden varning vara 

tillräckligt sträng i detta fall. 

2.3 Straffrättsligt ansvar 

Vid ämbetsansvarsreformen 1976 skedde en kraftig förändring i statligt anställdas straffrättsliga 

ansvar. BrB som tidigare stadgat regler kring tjänstefel i 20:1, som beskrivet ovan, omformulerades.

Den nya gärningsbeskrivningen blev myndighetsmissbruk och, i fall av grov oaktsamhet, vårdslös 

myndighetsutövning. Lagstiftarens syfte var att ”särskilda straffrättsliga ansvarsregler för statligt 

anställda skulle behållas endast i den mån det var motiverat på grund av den offentliga 

verksamhetens särart.”28 De straffrättsliga sanktionerna skulle genom reformen tillämpas enbart i de 

situationer där arbetstagaren utövade offentlig myndighet. Ett allmänt straffansvar för tjänstefel 

ansågs inte behövas, utan tycktes kunna hanteras inom disciplinära förfaranden.29 Vidare stadgade 

den nya BrB 20:1 att gärningen skulle medföra förfång eller otillbörlig förmån, för enskild eller det 

allmänna, som ej är ringa. Med förfång menade lagstiftaren ekonomisk eller annan olägenhet.30 

Gärningen skulle även grundas i uppsåt eller grov oaktsamhet. På samma sätt som i LOA byggde 

straffansvaret på en bedömning av huruvida brottet var att anse som ringa. Ett mindre allvarligt 

brott skulle inte föranleda straffrättsligt ansvar för de statligt anställda.

 Efter drygt ett decennium, 1989, förändrades det straffrättsliga ansvaret för statligt anställda 

i BrB ytterligare. Kritik hade sedan införandet av myndighetsmissbruk och vårdslös 

myndighetsutövning i BrB 20:1 riktats mot ett antal punkter. Flertalet instanser ansåg att paragrafen 

var alltför allmänt hållen, vilket medförde svårigheter att utröna lagrummets exakta 

tillämpningsområde. Vidare påtalades att begreppet myndighetsutövning samt bedömningsgrunden 

för vårdslös myndighetsutövning var oklara och medförde en svårighet att i praxis döma statligt 

anställda till sanktion för detta.31 Bland annat påtalades detta i Tjänsteansvarskommitténs 

slutbetänkande, Tjänsteansvar i offentlig verksamhet.32 Först efter promemorian 

Myndighetsmissbruk33 publicerade regeringen en proposition med förslag om ändringar av 20e 

28 Ds 1988:32 Myndighetsmissbruk, s. 13
29 Ds 1988:32 Myndighetsmissbruk, s. 13 
30 Prop. 1975:78, s. 146
31 Ds 1988:32 Myndighetsmissbruk, s. 23 
32 Ds Ju 1983:7 Tjänsteansvar i offentlig verksamhet 
33 Ds 1988:32 Myndighetsmissbruk
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kapitlet BrB.34 Lagändringen var ämnad att utvidga det straffrättsliga tjänsteansvaret för statligt 

anställda. Straff föreslogs kunna utdömas inte enbart för felaktig myndighetsutövning utan även för 

andra handlingar som har nära anknytning till myndighetsutövning. Regeringen föreslog även att 

oaktsamhet skulle föranleda straffansvar, i tillägg till uppsåt och grov oaktsamhet. Den 

huvudsakliga brottsrubriceringen föreslogs ändras tillbaka till tidigare benämningen tjänstefel samt 

tillägg av rubriceringen grovt tjänstefel.35 

Rekvisitet förfång eller otillbörlig förmån togs bort, då det ansågs skapa 

tillämpningssvårigheter. Lagstiftaren påtalade att straffansvaret inte bör vara avhängigt en konkret 

skadlig effekt.36 Med hänvisning till detta föreslogs i promemorian även en ändring av begreppet 

ringa, till att stadga att tjänstefel som är ”mindre allvarliga” är ansvarsfria. Till skillnad från 

lagstiftarens syfte vid tillägget av begreppet ringa i LOA, att uppnå konsensus mellan de två 

lagrummen, ansågs här att nivån för straffansvaret borde ligga högre än den för disciplinansvar i 

LOA. Det menades på att uttrycket ”mindre allvarlig” skulle medföra detta. Den förslagna 

ändringen mottog kritik från flertalet remissinstanser, främst mot att uttrycket är diffust och med 

stor sannolikhet skulle skapa avsevärda tillämpningssvårigheter. Lagstiftaren delade 

remissinstansernas kritik varpå begreppet ”ringa” behölls.37 Vidare föreslogs att begreppet ”i 

myndighetsutövning” skulle ändras till ”vid myndighetsutövning” för att ytterligare utvidga det 

straffrättsliga ansvaret till händelser som har anknytning till myndighetsutövning.38 Ett exempel på 

att begreppet ”vid myndighetsutövning” får anses bredare än ”i myndighetsutövning” synes i ett 

avgörande från HD i mål B 6273-13, där en föreståndare för en förskola underlåtit sig att anmäla 

misstanke om övergrepp direkt när informationen kom denne tillhanda. Hovrättens överklagade 

dom i frågan stadgade att gärningen inte var nära sammanlänkad med myndighetsutövning och 

därför inte ansågs fall inom tillämpningen för tjänstefel enligt 20:1.I överklagan har dock HD 

avgjort att anmälningsplikten kan anses stå i nära förhållande med myndighetsutövning och således 

faller inom begreppet ”vid myndighetsutövning”. I HD:s bedömning hänvisas till Prop. 1988/89:113 

och syftet med ändringen från ”i myndighetsutövning” till ”vid myndighetsutövning”.39 

Tillämpningen av brottsbalkens straffbud om tjänstefel kan röra otaliga situationer eftersom 

det är fråga om en uppsamlingsparagraf för gärningar som inte täcks in av något annat specifikt 

34 Prop. 1988/89:113 om ändring i brottsbalken (tjänstefel) 
35 Prop. 1988/89:113, s. 1 
36 Prop. 1988/89:113 s. 16 
37 Prop. 1988/89:113 s. 16-17 
38 Prop. 1988/89:113 s. 12-14
39 Högsta domstolen Mål B 6273-13 ännu inte publicerad i NJA 
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förbud, detta gör även tjänstefelet ett subsidiärt brott. I förhållande till uppsatsens mer specifika 

syfte är det egentligen bara rättsfall som har direkt relevans. Det gällde en polis i tjänst som åtalades 

för tjänstefel enligt BrB 20:1 då polisen stoppat målsäganden i bil och anklagat denne för 

fortkörning. I detta förlopp har polisen, enligt målsäganden, yttrat sig främlingsfientligt. Bland 

annat ska polisen ha sagt något i stil med ”du kan inte prata svenska och inte köra bil, det är lika bra 

att du åker tillbaka till ditt hemland”. Vittnesuppgifter styrkte målsägandens utsaga och tingsrätten 

fann därför polisen skyldig till tjänstefel enligt BrB 20:1. Straffet bestämdes till dagsböter. 40 

Tingsrätten har alltså i detta fall avgjort att främlingsfientliga uttalanden i tjänsten är att betrakta 

som tjänstefel, och att straffet för denna typ av tjänstefel är dagsböter. Domen överklagades senare 

till Svea Hovrätt, som dock inte beviljade prövningstillstånd. Detta beslut överklagades till HD som 

avslog överklagandet. Det blev således ingen sakprövning i högre domstol och således står 

tingsrättens dom fast.41 

40 Stockholms tingsrätt Mål B 20741-96 Avgjord 1996-12-03 Överklagad till Svea Hovrätt 
41 Svea Hovrätt Mål B 44/97 Avgjord 1997-01-10 Överklagad till Högsta domstolen 
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3 Främlingsfientlighet och polisens verksamhet 

3.1 Myndighetsutövning 

Myndighetsutövning innebär bland annat ”meddelande av formella beslut som för den enskilde 

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

verkställa sådana beslut.”42 Arbetsgivarens rätt till disciplinåtgärder mot statlig tjänsteman räknas 

som myndighetsutövning, då intresset för att statligt arbete utförs på ett korrekt sätt inte enbart rör 

staten som arbetsgivare utan också allmänheten.43 Specifikt för polisens verksamhet kan 

myndighetsutövning innebära handlingar som inte baseras på formella beslut, såsom ingripanden 

för att upprätthålla allmän ordning.44 

3.2 Polisens verksamhet 

Polisens arbete präglas av ett upprätthållande av allmän säkerhet och ordning.45 Arbetet underkastas 

ett antal olika lagar och förordningar som stadgar hur en polis ska arbeta och vilka åtgärder som får 

vidtas både i och utanför tjänst. En grundläggande princip för polisens arbete stadgas i 

Regeringsformen (1974:152) 1:9, där det sägs att förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet ska 

beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Polislagen (1984:387) reglerar 

på ett allmänt plan exempelvis polisverksamhetens ändamål, polisens uppgifter och särskilda 

befogenheter. De mer specifika bestämmelserna kring polisens arbete och beteende finner vi i 

Polisförordningen. Polisens skyldigheter i anställningen reglerades tidigare i 4:1, men 2015-01-01 

avskaffades den tidigare Polisförordningen (1998:1558) och ersattes av Polisförordningen 

(2014:1104) där uppträdandekoder och polisens skyldigheter i anställningen nu stadgas i 10 §. Den 

tidigare lydelsen i 4:1 stadgade att anställda inom polisen i arbetet skulle uppträda på ett sätt som 

inger förtroende och aktning. 10 § i nya Polisförordningen stadgar att anställda vid 

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen i kontakter med allmänheten ska agera så hänsynsfullt som 

möjligt, med hänsyn till omständigheterna. De ska även visa behärskning och uppträda på ett sätt 

som inger förtroende. 

42 Holmqvist et al, Brottsbalken. En kommentar. Del II (13-24 kap.) Brotten mot allmänheten och staten m.m. 
Vällingby: Norstedts Juridik, 2009, s. 20:12 

43 Gustafsson, S & Jansson, S, 1977, s. 38-39 
44 Holmqvist et al, 2009, s. 20:12 
45 Polislag (1984:387) 
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3.3 Främlingsfientlighet 

Med hänvisning till uppsatsens mer specifika syfte är en undersökning av främlingfientlighet och 

kopplingar till gällande rätt relevant. Begreppet främlingsfientlighet kan definieras som en 

”generaliserad intolerans som kan avse såväl rasism i biologisk eller kulturell mening som religiös 

intolerans”.46 En grundläggande princip i internationella konventioner såväl som svensk lagstiftning 

är allas lika rättigheter och möjligheter.47 Ingen ska diskrimineras eller motta ofördelaktig 

behandling på grund av exempelvis etnisk härkomst, något som kommer behandlas nedan. 

Främlingsfientlighet som begrepp blir i diskussionen om mänskliga rättigheter något problematiskt 

då det förutsätter att en grupp ses som främlingar, vilket riskerar att ytterligare cementera de 

mönster som existerar.48 Främlingsfientlighet kan visa sig genom exempelvis attityder eller 

diskriminerande handlingar. Varje ifrågasättande handling, framhåller Utredningen om ett 

effektivare arbete mot främlingsfientlighet, är inte nödvändigtvis ett bevis på främlingsfientlighet. 

Att exempelvis motsätta sig traditioner som förhindrar grundläggande mänskliga rättigheter inom 

en religiös grupp bör inte räknas som främlingsfientlighet. Utredningen pekar på att det är 

avgörande vilka motiv individen har till sina åsikter för att avgöra om handlingen eller attityden bör 

kategoriseras som främlingsfientlighet.49 Det stora hotet mot utsatta grupper, menar utredningen, är 

inte de extrema grupperna utan de många människor som gör sig skyldiga till bland annat 

vardagsrasism.50 Det kan leda till ett missgynnande bemötande från institutioner och påverkar de 

utsatta gruppernas möjlighet till delaktighet och integration.51 I fall av främlingsfientlighet inom 

offentlig förvaltning riskerar likhetsprincipen52 att hamna ur spel. Denna princip grundar sig i FN:s 

allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna art. 7. Vidare är principen upptagen i såväl 

Fördraget om Europeiska unionen53 som i vår Regeringsform54. Principen stadgar att alla individer 

är lika under lagen, och berättigade till samma skydd av lagen. 

Av relevans vid en undersökning av främlingsfientlighet är kopplingen till etnisk tillhörighet 

och de diskrimineringsförbud som stadgas såväl internationellt som nationellt. Rådets direktiv 

2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller 

46 SOU 2012:74 Främlingsfienden inom oss, s. 12 
47 SOU 2012:74, s. 11
48 SOU 2012:74, s. 12 
49 SOU 2012:74, s. 12 
50 SOU 2012:74, s. 11
51 Integrationsverkets rapportserie 2005:02, Rasism och främlingsfientlighet. Rapporter och delstudier om rasism och 

främlingsfientlighet i Sverige 2004, s. 22 
52 Även kallad likabehandlingsprincipen 
53 Fördraget om Europeiska unionen, art. 4.2 
54 RF 1:9 
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etniska ursprung55 stadgar att såväl direkt som indirekt diskriminering med anledning av ras eller 

etniskt ursprung är förbjudet. Ett förtydligande har gjorts kring användandet av uttrycket ”ras”. 

Rådet menar att användandet av detta uttryck riskerar att cementera idén om olika mänskliga raser, 

vilken inte erkänns av EU. Dock består benämningen i direktivet.56 Begreppet etniskt ursprung eller 

etnisk tillhörighet har också visat sig problematiskt, bl.a. eftersom en stor del av den etniska 

tillhörigheten är kopplad till individens egen identifikation. DO uttrycker att:

”Med etnisk tillhörighet menas enligt lagen en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat 

liknande förhållande. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Alla kan därför bli utsatta för 

etnisk diskriminering […]. Den etniska tillhörigheten bygger på självidentifikation.”57 

I linje med medlemsstaternas skyldighet att implementera direktiv i nationell författning stadgar 

Diskrimineringslagen (2008:567), DiskL, ett förbud mot direkt eller indirekt diskriminering med 

hänvisning till bland annat etnisk tillhörighet.58 I motsats till principen om allas likhet inför lagen är 

diskrimineringsskyddet avgränsat till diskriminerande handlingar i arbetslivet eller i 

utbildningssammanhang. Det gäller således i relationen till arbetstagare och arbetssökande och 

därför inte diskriminerande yttringar av exempelvis poliser gentemot vittnen eller misstänkta. 

Hur kan då främlingsfientlighet ta sig uttryck inom polisens verksamhet? Nedan presenteras 

ett antal ärenden med koppling till främlingsfientlighet som hanterats av PAN. Det första ärendet, 

”Militärjackan”, behandlar en polis som i ett internt mail citerat ett vittnesmål, i vilket uttryckts att 

polisen eftersökte en ”neger iklädd militärgrön jacka”. Detta menar berörd myndighet skulle kunna 

uppfattas som nedsättande eller kränkande mot annan etnisk grupp. Ärendet prövades av 

åklagarmyndigheten som valde att inte inleda en förundersökning. Det ansågs inte finnas tillräckligt 

uppsåt för hets mot folkgrupp eller tjänstefel. I nämndens bedömning hänvisas till 

polisförordningens 4:1, där den berörda polisens handling ansågs strida mot dessa grundläggande 

bestämmelser. Dock framhålls att polisen enbart upprepade ord från en polisanmälan och 

handlingen skulle därför inte ses som ett uttryck av främlingsfientlighet. Detta, tillsammans med det 

faktum att uttalandet endast skedde i begränsad intern kommunikation, fick nämnden att avgöra att 

handlingen var att anse som ringa. Ärendet avskrevs således.59 

55 Publicerad i Europeiska gemenskapernas officiella tidning 19.7.2000
56 Dir. 2000/43/EG, Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 180/22, punkt 6 
57 http://www.do.se/Fakta/Ordlista/ Hämtad 2015-02-11 
58 Diskrimineringslag (2008:567) 
59 PAN-793-75/09 
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Vidare kan tas upp ytterligare ett ärende, här kallat ”Smälla på-ärendet”. En polis uttryckte 

vid ett tillfälle att det vore ”skönt att smälla på en neger” i samtal med en kollega. Efter att ärendet 

prövats av åklagarmyndigheten lades förundersökningen ned. Det ansågs inte finnas tillräckliga skäl 

till åtal för varken tjänstefel, hets mot folkgrupp eller förolämpning. Nämnden stadgade i sin 

handläggning av ärendet att det bör anses oacceptabelt att uttala sig rasistiskt, även om det sker 

kollegor emellan, men att en strängare åtgärd än varning inte var påkallad.60 

Ett ärende som författaren valt att kalla ”Rosengårdsärendet”, berör fyra enskilda 

arbetstagare som på skilda sätt omfattas av samma händelse. Bakgrunden till ärendet var en 

videoupptagning av ett större ingripande i stadsdelen Rosengård i Malmö. På bandet hörs två av de 

nämnda arbetstagarna uttrycka sig olämpligt, varav den ena bland annat ska ha sagt; ”blattadjävlar” 

och ”apedjävelen” med hänvisning till de boende i stadsdelen. Den andra polisen uttryckte vilja att 

ta till våld i ingripandet. 

De två berörda poliserna, samt två kollegor som fått tillgång till videoupptagningen och 

underlåtit att anmäla de uttalanden som gjorts på bandet, ålades disciplinärende i PAN. Ärendet 

gällande polisen som fällt det främlingsfientliga uttalandet lämnades vidare till 

åklagarmyndigheten, där förundersökningen slutligen lades ned. Uttalandena ansågs inte ha spridits 

i sådan omfattning som ett åtal för hets mot folkgrupp skulle kräva. Utredningen behandlade varken 

tjänstefel eller förolämpning. Nämndens uppfattning i frågan var att uttalandena stod i strid med 

4:1, vilket polisen motsade. Han hävdade att det inte var tänkt att uttalandena skulle nå allmänheten 

och att 4:1 därför inte bör anses tillämplig. Uttalandena, hävdar nämnden, måste anses fullt 

oacceptabla och strider kraftigt mot polisens värdegrund. Vidare försvarade polisen sitt agerande 

med situationens allvar och oroliga stämning. Detta ansåg nämnden inte spela in i bedömningen 

huruvida händelsen var att betrakta som ringa, men att det kunde ligga till grund för fastställelsen av 

disciplinåtgärd. Åtgärden för den berörda polisen bestämdes därför till fem dagars löneavdrag. 

Gällande den andra polisen – som mer allmänt uttryckt vilja att ta till våld - fastställde 

nämnden - även i detta ärende - att händelsen var att betrakta som stridande mot polisens 

värdegrund och fastställde påföljden till fem dagars löneavdrag. 

Den inspektör som fått tillgång till videoupptagningen och valde att inte anmäla händelsen 

vidare till sin överordnade blev varnad. Med hänvisning till polisförordningen 4:7, där det stadgas 

att straffbara förhållanden som förman bör känna till ska anmälas. Felet ansågs ej ringa, men då 

inspektören inte själv fällt uttalandet fastställdes påföljden till varning. 

60 PAN-793-94/09 
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Polisassistenten som, likväl som inspektören, fått tillgång till videoupptagningen varnades 

inte för sin underlåtenhet. Till sitt försvar hävdade polisassistenten att han fått tillgång till 

upptagningen drygt en månad efter det inträffade, vilket fick denne att förutsätta att påkallade 

åtgärder redan var vidtagna i ärendet. Nämnden fastslog således att han inte åsidosatt sina 

skyldigheter i anställningen.61 Rikspolisstyrelsen ansåg, efter stor medial uppmärksamhet, att 

händelsen visade på eventuella attitydproblem inom organisationen och sanktionerade en utredning. 

Utredningen syftade till att undersöka hur tre specifika polismyndigheter arbetade med attityd- och 

bemötandefrågor samt vilka åtgärder Rikspolisstyrelsen kunde vidta för att komma till rätta med 

dessa problem.62 Bland annat hänvisas till en skrivelse från polismyndigheten i Skåne som stadgar 

att: 

”Inom polisen rådet [råder, red. anm.] nolltolerans mot främlingsfientlighet, […]. Alla har rätt till ett vänligt 

och korrekt bemötande. I ett professionellt arbetssätt ligger att behandla människor på ett respektfullt sätt. 

All personal har ansvar för sitt eget beteende och för att reagera mot osund kultur.”63 

Det sista ärendet, som författaren valt att kalla ”Inte illa ment-ärendet”, rör en polis som uttalat sig 

olämpligt i tjänsten. Polisen i fråga ska upprepade gånger ha använt ordet ”neger” i samtal med en 

kvinna. Denne påtalar att hon kände sig kränkt och diskriminerad. Efter överlämning till 

åklagarmyndigheten beslutades att förundersökning inte skulle inledas, då åklagaren ansåg att det ej 

givits anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal hade begåtts. Ett arbetsrättsligt samtal 

skedde med polisen, som påstod att uttrycket inte var sagt med någon negativ klang. Han påtalade 

även en misstanke om att kvinnan ville ”ge igen” för att hennes bror anhållits. Polisen påstod känna 

sig förnedrad och kränkt av anklagelserna. PAN menade i sin hantering på att uttalandet inte syftade 

till att kränka kvinnan och således inte var illa ment. Det ansågs inte vara uttryck för några 

rasistiska åsikter. Dock framhölls att begreppet ”neger” inte har någon plats hos polisen, och att 

detta stred mot 4:1. Polisen erhöll med hänvisning till detta en varning för sitt agerande.64  

Vidare blir två andra brottsrubriceringar tillämpliga då man talar om främlingsfientlighet 

eller uttryck för rasistiska åsikter, hets mot folkgrupp och förolämpning. Hets mot folkgrupp 

regleras i BrB 16:8 och syftar till hot eller uttryck av missaktning för folkgrupp eller annan grupp 

med anspelning på exempelvis ras eller etniskt ursprung. Förolämpning är en mer allmän lagregel 

61 PAN-793-108/09 
62 Rapport till Rikspolisstyrelsen om Attityd- och bemötandeproblem inom polisen, publicerad december 2009, s. 3 
63 Dnr AA 909-23909/08, s. 1, hänvisat i rapport till Rikspolisstyrelsen om Attityd- och bemötandeproblem inom 

polisen, publicerad december 2009. 
64 PAN-793-1/12 
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och innebär att smäda någon genom kränkande tillmäle eller beskyllning. Detta regleras i BrB 5:3, 

ett relativt unikt brott då det enligt huvudregeln faller under enskilt åtal. Det innebär att 

målsäganden själv måste väcka åtal, i motsats till reglerna för de flesta andra brott, där en åklagare 

normalt är den som ensam avgör om åtal ska väckas, s.k. allmänt åtal. De särskilda åtalsreglerna 

stadgas i BrB 5:5, där distinktionen mellan fall där allmänt åtal undantagsvis kan väckas och där 

endast enskilt åtal är tillåtet preciseras. I de fall där allmänt åtal får väckas för förolämpning måste 

åtalet ”av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt”. Det är bara vissa situationer som 

överhuvudtaget faller under allmänt åtal, bland annat förolämpning med anspelning på ras, etniskt 

ursprung eller liknande. Beträffande brottsrubriceringen förolämpning finns två centrala domar som 

berör uppsatsens mer specifika syfte. En polis ur tjänst anklagades för förolämpning då 

målsäganden och flertalet vittnen arbetade med en renovering av en restaurang i närheten av 

polisens bostad. Polisen och målsäganden kom i ordväxling kring en påse sopor som låg på gatan 

och vid detta tillfälle ska polisen ha uttryckt sig olämpligt. Bland annat ska polisen ha uttryckt att 

”svartskallar bara skräpar ned” och ”de jävlarna borde ta båtjäveln hem”. Polisen nekade till detta, 

men Tingsrätten fann att åklagarens bevisning kring vilka uttalanden som gjorts var stark. 

Tingsrätten ansåg även att uttalandena syftade till att kränka målsägandens självkänsla och dömde 

därför polisen till böter för förolämpning.65 

Ett stationsbefäl anklagades för förolämpning då denne under nattpass har uttryckt sig 

kränkande mot misstänkt. Den misstänkte var vid tillfället mycket upprörd och uppträdde 

provocerande mot stationsbefälet. Stationsbefälet yttrade ”jävla blatte”. Tingsrätten fann att 

stationsbefälet, trots den misstänktes provokation, borde besitta sinnesnärvaro som förhindrar 

yttranden av denna art. Detta yttrande syftade till att kränka en person av annat etniskt ursprung och 

ansågs inte i linje med hur en polis ska agera. Tingsrätten dömde därför stationsbefälet för 

förolämpning till böter.66

Vidare har HD tagit upp frågan om främlingsfientlighet i förhållande till förolämpning enligt 

BrB 5:3, dock inte rörande polisens verksamhet. HD avgjorde att främlingsfientliga uttalanden, i 

detta fall ”svartskalle”, är att likställa med förolämpning enligt BrB 5:3 och dömde den tilltalade till 

dagsböter.67 

65 Stockholms tingsrätt Mål B 1254-02 Avgjord 2002-06-05 Överklagad till Svea Hovrätt, dom ej funnen. Se avsnitt 
1.3 Metod och material för närmre beskrivning. 

66 Stockholms tingsrätt Mål B 2801-05 Avgjord 2005-09-07 Dom vunnit laga kraft 
67 NJA 1989 s. 374
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4 Förbud mot dubbelbestraffning 

4.1 Mänskliga rättigheter 

Skyddet för grundläggande mänskliga rättigheter tar sin början i de bestämmelser som FN:s 

generalförsamling antog 1948. Dokumentet syftade till att slå fast alla människors värdighet och 

jämlikhet i en värld som nyligen genomgått krig.68 Det stadgade bland annat att alla individer är 

berättigade till de friheter som stadgas oavsett exempelvis ras, ursprung eller religion.69 Sedan 

instiftandet av detta dokument har flertalet specifika konventioner publicerats för att närmre 

beskriva vilka rättigheter individer har rätt att åtnjuta. Exempel på detta är Internationella 

konventionen om avskaffning av alla former av rasdiskriminering.

I likhet med FN:s generalförsamling har Europarådet vidare förbundit sina medlemsstater att 

tillförsäkra individer grundläggande mänskliga rättigheter. EKMR tillkom 1950 och syftade till att 

ytterligare garantera att organisationens medlemsstater efterföljde FN:s förklaring.70 EKMR har 

under åren som gått utökats genom flertalet tilläggsprotokoll, bland annat för att ytterligare 

inskränka möjligheten att utdöma dödsstraff.71 Dessa tilläggsprotokoll ska undertecknas och 

ratificeras för att uppnå full rättslig status på nationell nivå.72 Det tilläggsprotokoll som är centralt 

för uppsatsens mer specifika syfte, tilläggsprotokoll 7, beskrivs närmare nedan. Här kan dock 

konstateras att EKMR med dess tilläggsprotokoll sedan 1 januari 1995 gäller som svensk lag och att 

det enligt RF 2:19 är förbjudet att stifta lag som strider mot konventionen. 

4.2 Dubbelbestraffning 

Tilläggsprotokoll 7 berör bland annat frågan om dubbelbestraffning, eller rättigheten att inte bli 

lagförd eller straffad två gånger. Art. 4:1 stadgar att en individ inte kan åtalas eller straffas på nytt i 

samma fråga. Individen har rätt att åtnjuta denna frihet om denne frikänts eller avtjänat utdömt 

straff. Art. 4:2 fortsätter med ett undantag från denna rättighet som innebär att om ny bevisning har 

framkommit alternativt att grova fel begåtts i det tidigare rättegångsförfarandet, kan frågan prövas 

på nytt. Art. 4:1 bygger på ne bis in idem, en juridisk princip som innebär inte två gånger i samma 

sak. I vår nationella rätt stadgas ne bis in idem i Rättegångsbalken (1942:740), RB, 30:9. 

68 Inledning Förenta Nationerna Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Värdighet och rättvisa åt alla 1948-
2008. Published by UNRIC Brussels 01-2008

69 FN Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, Art. 2
70 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, s. 5 
71 Se EKMR protokoll 13 
72 Se exempelvis EKMR protokoll 7, art. 8 
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Lagrummet anger förbud mot nytt åtal eller dom efter att dom i frågan vunnit laga kraft. Frågan om 

ne bis in idem och hur olika straffrättsliga system förhåller sig till denna princip har behandlats vid 

flertalet tillfällen. Inom svensk skatterätt har ne bis in idem diskuterats i förhållande till skattebrott, 

där skattetillägg tidigare kunnat utfärdas i kombination med dom för skattebrott. Skattetillägg är en 

administrativ sanktion och utgår då en individ redovisat oriktiga uppgifter i sin kontrolldeklaration. 

Regleringen finns i 49 kap Skatteförfarandelagen (2011:1244).73 De straffrättsliga sanktionerna 

regleras i Skattebrottslagen (1971:69). Påföljden för skattebrott av normalgraden är fängelse i högst 

två år. Om brottet anses ringa benämns det skatteförseelse som är sanktionerat med dagsböter.74 Det 

finns också en grov form av skattebrott för vilken påföljden fängelse i lägst sex månader och högst 

sex år.75 Praxis i frågan kring skattetillägg i kombination med åtal för skattebrott är, och har varit, 

omfattande. Bedömningen har de senaste åren ändrats men det kan vara av värde att göra en kort 

historisk tillbakablick. NJA 2000 s. 622 rör fråga om påföljd för skattebrott efter utfärdat 

skattetillägg, i förhållande till förbudet mot dubbelbestraffning i 4:1. HD menade att påföljd för 

skattebrott kan utdömas, trots redan utfärdat skattetillägg, då rekvisiten för de båda brotten skiljer 

sig. Skattebrott förutsätter uppsåt, i motsats till skattetillägg som kan utfärdas utan varken uppsåt 

eller oaktsamhet hos den skyldige. I detta avseende avgjorde HD att skattetillägg i kombination med 

dom för skattebrott inte stod i strid med 4:1 och således inte var att betrakta som 

dubbelbestraffning. Frågor har redan innan HD:s nya praxis uppkommit i Europadomstolen kring 

den svenska hanteringen av skattetillägg i kombination med skattebrott, bland annat i Rosenquist 

mot Sverige76, i vilka domstolen avgjorde att den administrativa sanktionen skattetillägg och den 

straffrättsliga gärningen skattebrott inte var att anse som dubbelbestraffning då syftet och den 

rättsliga basen skiljde sig mellan dessa två.77 Europadomstolen har även förtydligat hur 4:1 skulle 

tolkas i fråga om händelser som föranleder två eller fler brottsliga gärningar. Det stadgades att det 

inte skulle ses som dubbelbestraffning om det är fråga om olika gärningar.78

De senaste åren har, som tidigare nämnt, helt ny rättspraxis skapats rörande detta systems 

förenlighet med förbudet mot dubbelbestraffning. HD har bl.a. genom ett pleniavgörande 2013, 

vilket grundas på ett antal nyare avgöranden i Europadomstolen, kommit fram till att skattetillägg 

73 Tidigare Taxeringslag (1990:324) 5:1 & 5:2 
74 Skattebrottslagen (1971:69) 3 §
75 Skattebrottslagen (1971:69) 4 § 
76 Europadomstolen Mål nr. 60619/00, avvisningsbeslut 14 september 2004 
77 Europadomstolen Mål nr. 60619/00, avvisningsbeslut 14 september 2004, s. 9 
78 Europadomstolen Mål 25711/94, Punkt 26
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och straff för skattebrott i de flesta fall är oförenligt med principen ne bis in idem.79 Detta innebär 

att tidigare praxis i frågan inte längre har prejudicerande effekt, samt att bestämmelserna kring 

dubbelbestraffning nu kan anses något bredare. 

Ytterligare exempel på frågor som diskuterats i förhållande till dubbelbestraffning enligt 

tilläggsprotokoll 7 4:1 är indraget körkort efter rattfylleridom.80 I denna bedömning har domstolen 

besvarat frågan om dubbelbestraffning nekande. 

Vad gäller förhållandet mellan det arbetsrättsliga disciplinansvaret i LOA och det 

straffrättsliga tjänsteansvaret i BrB, har det beskrivits kortfattat ovan att 18 § LOA stadgar ett 

förbud mot disciplinåtgärder då ett straffrättsligt förfarande inletts i ärendet. Disciplinförfarande får 

dock inledas eller fortsätta om ärendet läggs ned av annan anledning än bristande bevisning. I 

motsats till detta existerar inget förbud åt motsatt håll. Ett fullföljt disciplinärt förfarande är inte 

hinder för att frågan ska kunna prövas i straffrättslig mening.81 Dock framhålls i BrB 29:5 att 

särskild vikt ska läggas vid risk för avskedande eller uppsägning vid straffmätning. Även risk för 

hinder i framtida yrkesutövning ska beaktas vid bestämmande av straff. Kan detta omfatta 

disciplinära förfaranden enligt LOA? Hur bör detta tolkas i förhållande till EKMR tilläggsprotokoll 

7 4:1 och reglerna om ne bis in idem? Dessa frågor kommer att analyseras nedan. 

79  Högsta domstolen Mål B 4946-12 p. 72 
80 Se exempelvis Hovrätten för Övre Norrland Mål B 1001-13
81 Prop 1993/94:65 s. 84
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5 Analys och slutsatser 

5.1 Förhållandet mellan arbetsrätt och straffrätt för statligt anställda 

Förhållandet mellan det arbetsrättsliga sanktionssystemet i LOA och det straffrättsliga systemet i 

BrB förefaller, i uppsatsens utredning, inte särskilt systematiskt. Det är, trots omfattande förändring 

av främst det straffrättsliga ansvaret för statligt anställda, inte helt självklart när det är det ena eller 

det andra systemet eller båda som är tillämpbart. Ett tydligt kriterium som avgör om det 

straffrättsliga förfarandet är aktuellt eller inte är huruvida gärningen begåtts vid 

myndighetsutövning. En förutsättning för ett straffrättsligt förfarande enligt BrB 20:1 är ju att 

gärningen utförs ”vid myndighetsutövning”. LOA stadgar inte några krav på detta. Detta innebär att 

gärningar som uppfyller rekvisitet ”vid myndighetsutövning” kan prövas såväl straffrättsligt enligt 

20:1 som arbetsrättsligt, medan gärningar som faller utanför detta rekvisit enbart kan behandlas 

inom den arbetsrättsliga lagstiftningen. Viktigt här är att poängtera att straffbuden för de andra 

brottsrubriceringar som anses centrala för uppsatsens mer specifika syfte, t.ex. hets mot folkgrupp 

och förolämpning, inte ställer upp krav på myndighetsutövning och således kan man i dessa fall  

behandla ärenden i båda avseendena, mer om detta längre ned. 

Tjänstefelsparagrafen 20:1 är, som beskrivet ovan, en slags uppsamlingsparagraf som ska 

täcka in förfaranden i tjänsten utanför de specifika brottsbeskrivningarna i resterande BrB (eller i 

specialstraffrätten) när det är fråga om myndighetsutövning. Frågan är dock hur ändamålsenligt 

sanktionssystemet egentligen blivit med hänsyn till att det råder stor osäkerhet kring hur BrB 20:1 

ska tolkas och tillämpas – inte minst när det gäller rekvisitet ”vid myndighetsutövning”. Ett 

exempel på den senare tolkningsproblematiken är det fall som nämnts ovan där hovrätten och HD 

gjorde helt olika bedömningar i frågan om en underlåtenhet att göra en orosanmälan kunde rymmas 

under nämnda rekvisit. Ett annat tolkningsproblem gäller undantaget för förfaranden som är att anse 

som  ringa, vilka ju faller helt utanför det straffbelagda området, vilket kommer att behandlas 

närmare nedan. Att det inte finns en klar tillämpning av paragrafen kan medföra att åklagare har 

svårigheter att avgöra om frågor ryms inom densamma. Detta resonemang kan kopplas bland annat 

till ”Smälla-på-ärendet”, där åklagaren avgjorde att det inte var tal om tjänstefel trots att händelsen 

skedde i samband med myndighetsutövning. Händelsen förpassades därför till hantering inom PAN, 

där beslut togs om varning. Ständigt i utvecklingen av det straffrättsliga tjänsteansvaret för statligt 

anställda har kritik riktats från olika håll kring nödvändigheten av en straffrättslig särreglering i 

frågan. Regeringen uttrycker dock i prop. 1988/89:113 att det med hänsyn till allmänhetens 
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förtroende för den offentliga verksamheten är centralt med ett ändamålsenligt utformat 

sanktionssystem.82

Det ovan refererade AD-fallet visar ytterligare på att det är svårt att avgränsa när det är fråga 

om arbetsrättsligt ansvar och när det är tal om straffrättsligt ansvar. Ärendet gick först till 

tingsrätten, där domen innebar att det inte var tal om hets mot folkgrupp enligt BrB 16:8. PAN fick 

senare hand om ärendet, helt i linje med bestämmelserna i 18 § LOA, då handlingen inte ansetts 

brottslig och då det således inte var fråga om sådan bevisprövning som utesluter disciplinförfarande.

Det är alltså ibland svårt att avgöra om den straffrättslig bedömningen grundas på bevisvärdering eller 

på en rent straffrättslig bedömning av om gärningen är straffbar eller inte. Särskilt gäller detta om 

underlaget begränsas till ett beslut av åklagare i åtalsfrågan – beslut som inte alltid är särskilt utförligt 

motiverade. I sakfrågan menade PAN i detta ärende att varning eller löneavdrag inte var tillräckligt 

ingripande åtgärder för denna typ av handling och valde därför att avskeda arbetstagaren enligt 18 § 

LAS. Arbetstagarens fackförbund ansåg att varken avsked eller uppsägning var sakligt grundad, 

vilket AD höll med om i sin bedömning. Slutresultatet så långt blev alltså att det varken blev någon 

straffrättslig eller arbetsrättslig sanktion.83 

För att knyta an till uppsatsens syfte, att undersöka förhållandet mellan de arbetsrättsliga 

sanktionerna i LOA och tjänstefelansvaret i BrB specifikt för polisens verksamhet så är det centralt 

att kort analysera vad som ligger till grund för polisens arbete. Polisförordningens 10 §84 och RF 1:9 

har i utredningen visat sig viktiga för bedömning i framförallt det arbetsrättsliga 

sanktionsförfarandet. PAN hänvisar, i alla ärenden som uppsatsen behandlar i förhållande till det 

mer specifika syftet, i sin bedömning till framförallt Polisförordningen 10 §, och dess bestämmelser 

kring hur en polis förväntas agera och bete sig.85 Exempelvis stadgas att en polis förväntas uppträda 

hänsynsfullt samt på ett sätt som inger förtroende. Bland annat syns detta i ”Rosengårdsärendet” där 

PANs bedömning kring de två poliser som fällt uttalandena är hänvisade till Polisförordningens 10 

§86. Även Polisförordningens 14 §87 har fått viss bäring i fråga om disciplinansvar enligt LOA, även 

här i ”Rosengårdsärendet” men då det gäller de två anställda som underlåtit att anmäla uttalandena 

till sin förman. 14 § stadgar att alla förhållanden som en förman bör känna till i polisarbetet ska 

anmälas. PAN har här tagit ställning att en videoupptagning med denna typ av uttalanden är ett 

82 Prop. 1988/89:113, s. 8 
83 AD 2007 nr 20
84 Tidigare Polisförordning (1998:1558) 4:1 
85 Se PAN-793-1/12, PAN-793-108/09, PAN-793-94/09, PAN-793-75/09. 
86 I ärendet hänvisat till dåvarande Polisförordning 4:1 
87 Tidigare Polisförordning (1998:1558) 4:7 
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förhållande som förman bör känna till, och således sanktionerat den ene anställde genom en 

varning. Anledningen till att den andre polisen ansågs utan ansvar var den långa tid som förflutit 

sedan incidenten och då det ansågs rimligt att polismannen antagit att sådana åtgärder redan var 

vidtagna. En slutsats kan således dras att bedömningen huruvida ett ärende ska föranleda en 

sanktion enligt LOA 14 § är starkt kopplat till främst Polisförordningen. 

Som ovan nämnts är även bedömningen huruvida ett agerande är att anse som ringa är centralt  

för både det arbetsrättsliga sanktionssystemet och det straffrättsliga ansvaret för statligt anställda. 

Vad gäller tjänstefelsansvaret i 20:1 stadgas att fel i tjänsten som får anses ringa inte medför ansvar. 

Fall som rör ringa tjänstefel i förhållande till uppsatsens mer specifika syfte har dock inte hittats. 

Däremot finns ärenden i PAN där ringabedömningen har satts i förhållande till främlingsfientlighet,  

se exempelvis ”Militärjackan”, där gärningen ansågs ringa med hänvisning till att individen enbart 

upprepat ett vittnesmål och således inte föranledde någon åtgärd. Om detta ärende jämförs med 

”Smälla-på-ärendet” där det återigen handlade om intern kommunikation, ansågs felet inte ringa 

med hänvisning till att uttalanden av denna art är oacceptabla inom polisen. En slutsats som ligger 

nära till hands att dra är att ett återgivande av ett tidigare uttalande av främlingsfientlig art får anses 

ringa – i varje fall i ett sammanhang som liknar det aktuella fallet medan ett fall som inte har 

motsvarande förmildrande omständighet inte kan anses som ringa och därmed faller under 

disciplinansvaret enligt LOA. 

 Hets mot folkgrupp och förolämpning är brott som alla individer kan göra sig skyldiga till, 

poliser som civila. Dessa paragrafer stadgar ju inte krav på att händelsen sker vid 

myndighetsutövning. Dessa två brott kan röra liknande situationer, vilket bland annat blir tydligt i 

Militärjackan, där åklagaren yrkar ansvar för både förolämpning och hets mot folkgrupp88. Detta 

kan jämföras med Rosengårdsärendet, där ärendet också rör främlingfientliga uttalanden som gjorts 

internt. I detta ärende behandlades frågan enbart i förhållande till hets mot folkgrupp. Trots att båda 

ärendena rör främlingsfientlighet har de respektive åklagarna valt att fokusera på olika 

brottsrubriceringar i sin bedömning, vilket kan ha sin grund i den särskilda åtalsprövningsregeln för 

förolämpning i BrB 5:5.

5.2 Främlingsfientlighet och polisens verksamhet 

Tjänstefel har, som beskrivet tidigare, en mer allmänt hållen ställning i det straffrättsliga systemet. 

Ett enda fall har hittats gällande uttalande av främlingsfientlig art i förhållande till tjänstefel enligt 

88 Reglerat i BrB 16:8

27



Linnéuniversitetet Kandidatuppsats
2RV01E  Mathilda Carlberg

BrB 20:189 där tingsrätten klargjort att främlingsfientlighet under just dessa omständigheter var att 

betrakta som tjänstefel. Att dra någon mer konkret slutats än så är med hänvisning till bristen på 

praxis omöjlig. Dock kan det vara av vikt att ställa denna dom mot ”Smälla-på-ärendet”, där 

incidenten också skedde vid myndighetsutövning men själva uttalandet riktades till en kollega, inte 

till en misstänkt som det var fråga om i det förra ärendet. Här avgjorde åklagaren att det inte var att 

betrakta som tjänstefel och ärendet lämnades vidare för hantering internt. Centralt verkar således 

vara vem som uppfattar uttalandet snarare än när det inträffat när det är fråga om tjänstefel på grund 

av uttalanden av främlingsfientlig art. 

Gällande brottsrubriceringen förolämpning enligt BrB 5:3 har den, som beskrivet, en särskild 

ställning i det svenska rättsystemet. Det faktum att det är ett målsägandebrott och enbart vid 

särskilda omständigheter kan falla under allmänt åtal, stadgat i BrB 5:5, gör bedömningen i frågan 

lite speciell. Enligt BrB 5:5 ska det vara ”av särskilda skäl påkallat från allmän synpunkt” för att 

låta frågan falla inom allmänt åtal. I de fall från Stockholms tingsrätt som uppsatsen behandlar, 

kanske det var det faktum att det var en polis som fällt uttalandena som bidrog till att frågan 

prövades under allmänt åtal. Med hänsyn till polisens särskilda betydelse för tilltron till 

rättssamhället är detta preliminära antagande befogat. 

Med hänsyn till de tre domar som behandlar uppsatsens mer specifika syfte i förhållande till 

brottsrubriceringen förolämpning, två från Stockholms tingsrätt och en från HD, bör slutsats kunna 

dras att en fällande dom för förolämpning ofta kan utfärdas då en individ uttryckt främlingsfientliga 

åsikter direkt riktad mot en annan person. I alla tre fall avgör domstolen i fråga att negativa 

uttalanden som rör ras eller etnicitet är att betrakta som förolämpning enligt BrB 5:3. Värt att 

ifrågasätta är då varför de åklagare som hanterat ovan beskrivna ärenden från PAN 

(”Rosengårdsärendet”, ”Militärjackan”, ”Inte-illa-ment-ärendet” och ”Smälla-på-ärendet”) inte 

ansett att dessa frågor rymts under allmänt åtal. Ett särskilt starkt exempel är ”Inte-illa-ment-

ärendet” där polisen i fråga upprepade gånger använt uttrycket ”neger” i samtal med en kvinna. 

Kvinnan kände sig kränkt och i och med förolämpningens ställning som målsägandebrott hade hon 

först och främst kunnat väcka åtal mot polisen i fråga. Frågan om det hade kunnat falla under 

allmänt åtal är mer komplex. En jämförelse kan göras med Stockholms tingsrätt Mål B 1254-02, där 

åklagaren avgjort att det var ”av särskilda skäl påkallat ur allmän synpunkt” att åtala polisen för 

förolämpning. Sakfrågan i ”Inte-illa-ment-ärendet” rör som beskrivet också främlingfientliga 

89 Stockholms tingsrätt Mål B 20741-96 Avgjord 1996-12-03 Överklagad till Svea Hovrätt. Senare Svea Hovrätt Mål B 
44/97 Avgjord 1997-01-10 Överklagad till Högsta domstolen, men prövningstillstånd beviljades ej
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uttalanden, men åklagaren har i detta fall avgjort att det inte uppfyller kraven för att det ska vara ”av 

särskilda skäl påkallat ur allmän synpunkt” att falla under allmänt åtal. Med hänvisning till dessa 

två fall kan man se att gränsen för ”av särskilda skäl påkallat ur allmän synpunkt” är hög, men att 

avgöra exakt var gränsen går är svårt. 

Som nämnt ovan kan också, under vissa särskilda omständigheter, underlåtenhet att rapportera 

främlingsfientlighet vara föremål för disciplinansvar. I ”Rosengårdsärendet” blev polisinspektören 

varnad för sin underlåtenhet. Polisassistenten som också fått tillgång till videoupptagningen 

varnades inte, då längre tid förflutit mellan händelsen och då assistenten fått tillgång till materialet. 

Efter händelserna som beskrivits i ”Rosengårdsärendet” gjordes en undersökning kring denna 

typ av beteende och hur olika polismyndigheter runt om i Sverige arbetar mot det. I rapporten 

påtalas att allmänhetens förtroende är otroligt viktigt för polisens arbete bland annat vid tips för att 

lösa brott. Att denna typ av beteende sker inom polisen är således otroligt skadligt och anses inte 

som godtagbart.90 Detta visar på en vilja inom polisen att komma till bukt med främlingsfientligt 

agerande, något som även de flesta ärenden som uppsatsen behandlat visar på. Främlingsfientlighet 

är inte i enlighet med det förväntade beteendet hos polisen. 

Vid årsskiftet trädde nya Polisförordningen i kraft, med ändringar i bland annat ordalydelsen 

av tidigare 4:1. Den äldre Polisförordningens 4:1 stadgade att en polis skulle uppträda på ett sätt 

som ingav förtroende och aktning. Det klargjordes inte i vilka situationer som detta uppträdande 

förväntades. Nuvarande Polisförordningen 10 § konstaterar, bland annat, att poliser i kontakter med 

allmänheten ska agera på ett förtroendeingivande sätt. För att sätta detta i perspektiv till de ärenden 

som uppsatsen behandlat kan exempelvis ”Smälla på-ärendet” vara intressant att lyfta fram. I 

ärendet erhöll polisen en varning för uttalanden som gjorts internt till en kollega, med hänvisning 

till dåvarande 4:1. Även i ”Rosengårdsärendet” hänvisas båda de sanktionerade polisernas agerande 

till 4:1, trots att uttalandena enbart gjorts i sällskap med andra anställda inom polisen. Att 

uttalandena sedan spridits via en videoupptagning kan bortses ifrån i just detta avseende, då båda 

dessa poliser påtalade att de inte var medvetna om att denna skulle spridas utan antog att 

kommunikationen skulle stanna internt. Också här utdelas sanktioner enligt LOA för 

främlingsfientliga uttalanden som fällts internt. 

90 Rapport till Rikspolisstyrelsen om Attityd- och bemötandeproblem inom polisen, publicerad december 2009, s. 43 
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5.3 Förbud mot dubbelbestraffning 

När man talar om förhållandet mellan arbetsrätt och straffrätt för offentliganställda, med särskild 

hänsyn till fel eller brott i tjänsten, visar ovan analys att detta inte är fullt klarlagt. Detta kan således 

skapa svårigheter i tillämpningen inom arbetslivet, t.ex för ansvarsnämnder och hos åklagare och 

allmänna domstolar samt AD. För att ytterligare lägga till de negativa konsekvenser som ett något 

oklart system kan medföra så är det centralt att se till EKMR tilläggsprotokoll 7 art 4:1 och 

principen om ne bis in idem. I förhållandet mellan LOA och de straffrättsliga reglerna är 

sanktionerna i LOA tänkta att fungera som ett administrativt sanktionssystem för att avkriminalisera 

mindre allvarliga förseelser, i likhet med skattetillägg kontra skattebrott. Hur kan det då komma sig 

att frågan om arbetsrättslig sanktion i förhållande till straffrättslig för offentliganställda inte avgjorts 

i fråga om dubbelbestraffningsförbudet och principen om ne bis in idem? Praxisen kring 

skattetillägg och skattebrott är omfattande, om än något oklar då den ändrats över tid. Tidigare 

praxis i HD innebar att skattetillägg och dom för skattebrott kunde kombineras utan att anses strida 

mot dubbelbestraffningsförbudet i art 4:1.91 Redan vid denna tidpunkt ifrågasattes dock denna 

bedömning, bland annat i en dom i Göta hovrätt.92 Frågan har sedan tagits upp igen och medfört ett 

prejudikatsavgörande i HD som innebär att skattetillägg och skattebrott numera inte anses förenligt 

med dubbelbestraffningsförbudet i 4:1 samt principen om ne bis in idem. Sett till denna nya praxis 

anser författaren till detta arbete att det finns anledning att ifrågasätta om det svenska systemet med 

möjlighet till tillämpning av både LOA och BrB i samma fall, är förenligt med principen om ne bis 

in idem, just för statligt anställda. Viktigt är att poängtera att anställda inom kommun eller landsting 

samt på resterande arbetsmarknaden sanktioneras enligt kollektivavtal, vilket inte bör räknas som 

ett ”straff” i dubbelbestraffningsförbudets mening. Detta medför att kollektivavtalsbaserade 

sanktioner i kombination med en straffrättslig påföljd inte bör anses strida mot ne bis in idem. 

Frågan om LOA och BrB i förhållande till dubbelbestraffningsförbudet är starkt kopplat till 

huruvida det i ett enskilt fall är fråga om samma det räknas som samma ”brott” eller ”gärning”. Det 

är behandlat att LOA och BrB kan röra samma typ av förseelser i tjänsten, och det är inte ovanligt 

att frågan ställs mot båda lagarna. Bland annat blir detta tydligt i Militärjackan, där åklagaren först 

och främst avgjort huruvida det var tal om tjänstefel enligt 20:1, vilket besvarats nekande, för att 

sedan överlämnas till hantering inom PAN.93 Trots att detta inte faller explicit under begreppet 

dubbelbestraffning, då bestraffning i enlighet med båda lagarna inte skett finns det värde i att 

91 Se PAN-793-1/12, PAN-793-108/09, PAN-793-94/09, PAN-793-75/09. 
92 Göta hovrätt Mål B 6-09 Avgjord 2009-10-30 Överklagades sedan till HD. 
93 PAN-793-75/09 
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ytterligare analysera denna fråga då en teoretiskt möjlighet existerar till bestraffning två gånger i 

samma sak. Utredningen i uppsatsen har fastställt att det inte föreligger hinder för ett straffrättsligt 

förfarande enligt BrB 20:1 efter en disciplinär sanktion i enlighet med LOA. Vad gäller hantering 

från motsatt håll stadgas i LOA 18 § att ett disciplinärt förfarande endast får inledas eller fortsätta 

efter en straffrättslig prövning i vilken gärningen har bedömts icke brottslig av annan orsak än 

bristande bevisning. Bristande bevisning är således hinder för disciplinäransvar enligt LOA. 

Anledningen som lagstiftaren ger för detta undantag är att ett disciplinärt förfarande efter bristande 

bevisning skulle innebära en överprövning av en allmän domstols eller en åklagares 

bevisvärdering.94 Av ovan nämnd paragraf kan vidare utläsas att en handling som ansetts brottslig i 

allmän domstol inte får prövas i disciplinär mening. För att knyta an till 

dubbelbestraffningsförbudet enligt tilläggprotokoll 7 art 4:1 kan det klargöras att 

dubbelbestraffningsförbudet enligt svensk lag enbart skyddar arbetstagare inom statlig anställning 

när gärningen avgjorts brottslig eller då brott inte kunnat styrkas på grund av bristande bevisning. 

Att däremot inleda en straffrättslig prövning efter ett fullföljt disciplinärt förfarande i exempelvis 

PAN är fullt lagenligt, men enligt författarens mening, svårförenligt med principen om förbud mot 

dubbelbestraffning enligt art 4:1. Detta ställningstagande baseras på praxis gällande skattetillägg i 

förhållande till dom för skattebrott. En administrativ sanktion i kombination med ett straffrättsligt 

förfarande som beskrivet ovan har avgjorts strida mot principen om ne bis in idem. Slutsatsen blir 

att även ett disciplinpåföljd enligt LOA följt av en straffrättslig sanktion för tjänstefel enligt BrB 

20:1 således torde strida mot förbudet mot ne bis in idem. 

En ytterligare faktor när dubbelbestraffningsförbudet i svensk rätt analyseras är BrB 29:5 

punkt 5. Kan det vara så att denna strafflindringsregel även syftar till sanktioner enligt LOA eller 

ska den tolkas restriktivt och enbart innefatta mer ingripande hinder i framtida yrkesutövning? 

Ordalydelsen stadgar hinder eller synnerlig svårighet, och innebär exempelvis ett förlorat körkort 

för en yrkesförare. Kan en varning eller löneavdrag enligt LOA anses så pass ingripande sanktioner 

att det finns risk för hinder i framtida yrkesutövning i straffbudets mening? Dessa två sanktioner 

kan kanske vid första anblick anses relativt milda men gränsen för att sanktion ska utgå får ses som 

hög95. Att bli föremål för ett disciplinärende visar på oaktsamhet i tjänsten och sanktionerad varning 

eller löneavdrag kanske på så vis kan medföra svårigheter i yrkesutövning i framtiden. Detta skulle 

då medföra att sanktionssystemet i LOA skulle kunna inverka på straffmätningen ligga till grund för

94 Prop. 1993/94:65, s. 86 
95 Se exempelvis PAN-793-17/06 där ett skott avfyrats i ett omklädningsrum och PAN-793-107/05 där skott avfyrats i 

ett vapenvårdsrum. 
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straffbestämmande i de fall då en polis döms till tjänstefel eller förolämpning alternativt hets mot 

folkgrupp (eller när någon annan yrkesutövare döms för något av dessa brott eller något annat 

brott). Om strafflindringsregeln blir tillämplig innebär detta att följderna för den enskilda av en 

”dubbelbestraffning” blir mindre kännbara. Detta hindrar dock inte att det ändå kan vara fråga om 

en förbjuden dubbelbestraffning i EKMR:s mening, när disciplinpåföljd och straffrättslig påföljd 

följer av samma gärning. 

5.4 Slutsatser 

Som framgår av ovan analys är att det är svårt att säga exakt när olika specifika situationer ska 

hanteras inom antingen det arbetsrättsliga eller det straffrättsliga systemet. Om det är fråga om 

myndighetsutövning kan frågan teoretiskt falla inom båda typerna av förfarande, är gärningen 

däremot inte begången under myndighetsutövning rymmer enbart det arbetsrättsliga systemet 

sanktioner för gärningen. 

För polisens verksamhet är det centralt att se till RF 1:9 samt Polisförordningen 10 §96 när 

man talar om arbetsrättsliga sanktioner enligt LOA. I viss mån kan även Polisförordningen 14 §97 

bli tillämplig vid bedömning av ärenden inom PAN. Undersökningen visar på att framförallt 

Polisförordningen 10 § är otroligt central i all bedömning av disciplinansvar för polisens anställda. 

Den ställer upp ett slags minimikrav på polisens beteende och främlingsfientlighet anses i alla 

ärenden strida mot detta minimikrav. 

Ytterligare en slutsats som kan dras av undersökningen är att fall av främlingsfientlig art inom 

polisen oftare hanteras inom rymden av förolämpning enligt BrB 5:3 än tjänstefel enligt BrB 20:1, 

vilket ligger helt i linje med det faktum att BrB 20:1 är subsidiär i förhållande till mer specifika 

straffbud. Endast ett fall som rör polisens verksamhet i förhållande till främlingsfientlighet har 

behandlat frågan om tjänstefel, resterande fall rör förolämpning. Även här är det centralt att påpeka 

vikten av kravet på myndighetsutövning vid tjänstefel, ett krav som inte finns vid förolämpning. 

Detta medför att alla situationer av främlingsfientliga uttalanden kan hanteras inom sistnämnda 

lagrum, förutsatt att rekvisiten i BrB 5:3 är uppfyllda. I detta sammanhang kan också konstateras att 

underlåtenhet att rapportera uttalanden av främlingsfientlig art i vissa fall kan bli föremål för 

disciplinära åtgärder enligt LOA. 

Vad gäller dubbelbestraffningsförbudet och huruvida arbetsrättsliga sanktioner i förhållande 

96 Tidigare Polisförordning (1998:1558) 4:1 
97 Tidigare Polisförordning (1998:1558) 4:7 
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till straffrätt för statligt anställda är förenliga med detta kan argumenteras för att en teoretisk 

möjlighet existerar för dubbelbestraffning, då inget svenskt lagrum stadgar förbud mot ett 

straffrättsligt förfarande efter ett fullföljt disciplinärförfarande enligt LOA. Emellertid måste dock 

europarätten betraktas och då talar mycket för att ett sådant dubbelt sanktionsförfarande bör anses i 

strid med ne bis in idem om man genom en analogisk tolkning jämför med den nya praxis som 

uppkommit i frågan om skattetillägg och skattebrott. Det ska dock tilläggas att 18 § LOA stadgar ett 

förbud mot disciplinärförfarande efter straffrättsligt förfarande, så ett visst skydd mot 

dubbelbestraffning finns trots allt för statligt anställda. För anställda inom kommuner och landsting 

samt på resterande arbetsmarknaden regleras sanktioner i kollektivavtal, något som bör anses 

förmildrande i fråga om eventuellt stridande mot dubbelbestraffningsförbudet och principen om ne 

bis in idem. 

6 Framtida forskning
Frågan om huruvida det arbetsrättsliga sanktionssystemet i kombination med det straffrättsliga 

ansvaret för offentliganställda strider mot ne bis in idem har i omfattningen av denna uppsats enbart 

kunnat behandlas högst översiktligt. Denna fråga skulle kunna behandlas långt djupare, där frågan 

om analogisk tolkning i förhållande till skatterätten kan analyseras närmare. För att kunna besvara 

denna fråga med större säkerhet skulle gällande rätt behöva undersökas  mer djuplodat i förhållande 

till lagstiftarens syfte. 

Vidare skulle det eventuellt vara intressant att göra en rättsociologisk studie i frågan om 

främlingsfientlighet inom polisen, kanske med hjälp av intervjuer för att få djupare förståelse för 

polisens verksamhet. Att även undersöka om kåranda och en känsla av samhörighet kan spela in i 

hantering av ärenden skulle kunna ge en sådan undersökning en ytterligare dimension. 

Ett annat ämne värt att undersöka vidare kan vara förändringen av Polisförordningens 10 § 

och vad denna ändring kan få för effekter i hanteringen av ärenden inom PAN. Då förordningar, i 

motsats till lagar, inte föranleds av traditionella förarbeten – i varje fall inga officiellt 

dokumenterade sådana - är en teleologisk tolkning svår att göra, då det inte finns något uttalat syfte 

att härleda tolkningen till. Således blir det upp till varje rättslig instans att utan sådan vägledning 

tillämpa paragrafen så som den anser rätt. 
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