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Sammanfattning  

Man som statligt anställd kan begå brott och dömas för tjänstefel. Tjänstefel kan begås av 

såväl de statliga, kommunala anställda samt anställda i privat verksamhet som har 

befogenheter i det särskilda fallet att utöva myndighetsutövning och åsidosätter de krav som 

ställts på dem. Det förekommer då och då att poliser begår tjänstefel. Det kan bland annat 

vara att de använder mycket våld när det egentligen inte behövs eller att de inte rapporterar 

ett ärende när de måste. De bestämmelser som förklarar polisens olika uppgifter framgår i 

Polislagen (1984:387), PolL och 20 kap. Brottsbalken (1962:700), BrB.  

 

Exempel utges på olika rättsfall av statligt anställda poliser för att klargöra vilka olika 

tillvägagångssätt och bedömningar högsta instansen gör när det gäller poliser i tjänst. Våra 

utvalda rättsfalls gemensamma nämnare är poliser, dessa personer har under tjänst eller i 

folkmun “arbetat” under tiden som brottet har begåtts Utifrån kunskap och utbildning i 

polisens regler, principer och befogenheter kan oaktsam användning i tjänst definieras som 

ett brott.  

 

 

Vi har valt att fokusera på rättsfall som enbart handlar om poliser som begått  olika typer av 

tjänstefel. Domstolens bedömningar har varit vårt avgörande material för vår slutsats av 

analysen. Dessa rättsfall har att jämförts med varandra. Vi har även analyserat förarbetena till 

bestämmelserna i 20 kap. BrB och tolkat rättsfall från Högsta domstolen och från Hovrätten.  

 

Som statligt anställd jobbar man i medborgarnas tjänst. Att vara statligt anställd innebär 

utförande av verksamhet som tillämpar lagar och förordningar som sveriges regering och 

riksdag tagit beslut om. Principer som legalitet, objektivitet, demokrati, fria åsikter, respekt, 

effektivitet och service ligger till värdegrund grund för hela den statliga sektorn som utgår 

från lagar och förordningar. Offentlighetsprincipen är en grundpelare för offentliga sektorn 

vilket menas med att allmänhet och massmedia har rättigheter att få ta del av förvaltningens 

handlingar i den mån som inte omfamnar stark sekretess.  
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1.Inledning  
1.1 Bakgrund 

Att begå ett brott kan ge rättsligt dömd påföljd vilket även gäller för statligt anställda. Med 

statligt anställda menas en person som på angivet sätt jobbar i medborgarnas tjänst. Anställda 

inom staten har sina rättigheter och skyldigheter samt särskilda förmåner som ska erhållas 

inför staten.  1

 

Syftet med det straffrättsliga tjänstefelet är att skydda medborgarna mot att offentliga 

uppgifter missköts. Tjänstefel är begränsat till fall av myndighetsutövning på grund av att det 

bildar den mest omfattande formen av statlig maktutövning mot enskilda medborgare. 

 

Det straffrättsliga ansvaret i 20 kap. BrB för tjänstefel innefattar gärningar utförda vid 

myndighetsutövning och omfattar såväl statligt- som kommunalt anställda samt anställda i 

privat verksamhet i de fall de har befogenhet att utöva myndighetsutövning.  

 

Det kommer att undersökas de olika faktorer som har blivit till saklig grund för den påföljden 

som personen i fråga har begått. Legitimerade Poliser ska följa de regler som gäller för 

privatanställd. Det finns till och med en lag som gäller endast poliser, Polislagen (1984:387) 

och deras handlande ska vara enhetlig till dessa bestämmelser. Det innebär att varje polis ska 

följa de krav som ställs hos dem, i annat fall har tjänstefel begåtts.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Målet med denna uppsats är att klargöra vilka faktorer som kan vara avgörande i hur 

domstolen bedömer i avgöranden om en polis har begått tjänstefel. Det är viktigt hur högsta 

instans bedömer fallet och det är just det vi kommer fokusera på; bedömningen av 

domstolarna.Vi vill även försöka analysera olika rättsfall om hur domstolen har dömt i olika 

fall av tjänstefel. 

 

 

1 https://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/att-vara-anstalld/att-vara-statligt-anstalld  
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För att konkretisera uppsatsens syfte kommer vi att utgå ifrån frågeställningar : 

1. Var går gränsen för att någon ska anses gjort sig skyldig till tjänstefel i jämförelse 

med ett icke straffbart ringa tjänstefel? 

2. Vad kan ligga till grunden när en polis ska dömas för tjänstefel?  

 

1.3 Metod och material  

Den metod som vi kommer att använda är rättsdogmatiska metoden. Den rättsdogmatiska 

metoden har som huvudsyfte att beskriva gällande rätt vilken man gör med hjälp av de 

använda rättskällorna. Denna juridiska metod är en tolkning och systematisering av gällande 

rätt som omfattar utarbetande av läror som problemlösning, utfyllande av “luckor”, de lege 

ferande resonemang. 

   2

 

Vi kommer att välja olika rättsfall och analysera dessa samt undersöka de faktorer som har 

legat till grund för påföljden som personen i fråga har fått. De rättsfallen som vi har valt har 

olika utgångspunkter vilket kommer hjälpa oss med att jämföra de grunderna för påföljden 

och det är därför vi har valt de rättsfallen.  

 

Utgångspunkten i uppsatsen kommer vara de olika rättsfallen och BrB 20 kap. som enbart 

handlar om tjänstefel. Vi kommer att använda oss utav följande rättskällor:  

 

1.3.1 Förarbeten 

Vi kommer att analysera de olika propositioner till berörda lagrum som handlar om tjänstefel 

för att utreda ifall de kan ge oss mer information än det som står i bestämmelserna. De 

lagrum vi fokuserar på är BrB 20 kap. och PolL.  

 

1.3.2 Lagrum  

De lagrum som vi kommer nämna mest är tjänstefel lagen som regleras i 20 kap. BrB men 

även läsa PoL för att besvara våra frågeställningar.  

2 Sandberg, Claes s. 48-49 

6 



 

 

 

1.3.3 Rättspraxis  

Det som kommer hjälpa oss med att analysera våra frågeställningar är bland annat de 

rättsfallen som vi kommer att analysera. Syftet med detta är att få fram de grunden som 

domstolarna har hållit sig till. Frågan om tjänstefel kommer att behandlas i de olika rättsfall 

som vi har valt att analysera samt jämföra.  

 

1.4 Avgränsningar 

Tjänstefel är ett brett ämne men gäller generellt för det statligt anställda, kommunalt anställda 

samt anställda i privat verksamhet i de samtliga fall de har befogenhet att utöva 

myndighetsutövning. Vi har valt att fördjupa oss i oaktsamt användande av polisens principer 

och befogenheter även kallat tjänstefel. Vi kollar på domstolens bedömning i olika rättsfall 

för att själva se vad domstolen tittar på i de material de får in utifrån undersökning av fallet. 

Även vilka lagar som tillämpas vid olika regelbrott.  

 

1.5 Disposition 

I vår rättsliga analys kommer vi först att förklara begreppen tjänstefel och ringa tjänstefel. 

sedan de nuvarande reglerna i 20 kap. BrB samt förarbeten till det. Uppsatsen fortsätter med 

de rättsfallen vi har valt att analysera; en kort sammanfattningen av rättsfallen, domstolarnas 

bedömningar samt analys av rättsfallet. Slutligen tar vi upp vad vi har kommit till med 

uppsatsen. Vi kommer även att ta upp en kort beskrivning av proportionalitetsprincipen, 

myndighetsutövning, nuvarande regler i brottsbalken, Rättspraxis, frågan om användning av 

våld, Frågan om rapporteringsskyldigheter, polisens handlande vid myndighetsutövning och 

vakthavande polisbefäl. 
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2. Tjänstefel som begås av statligt anställda  

2.1.1 Begreppsdefinition  

2.1.2 Tjänstefel  

Begreppet tjänstefel innebär att tjänstemannens handlande innebär att tjänstemannens 

handlande i en situation ska ställas mot vad som ska ha varit mer godtagbar i situationen. 

Tjänstemannens ansvar förutsätter att det faktiska handlandet inte är lika med från det som 

borde ha iakttagits, att tjänstemannen därmed åsidosatt vad som gäller uppgiften. Handlandet 

i det hänseendet får man bedöma utifrån regler som förklarar just hur en viss uppgift ska 

handläggas, bland annat från rättegångsbalkens regler, förfaranderegler i förvaltningslagen 

eller en myndighets föreskrifter som direkt angår myndighetsutövningen. Om handlandet i 

den aktuella situationen är godtagbart ska det bedömas opartiskt. Andra stycket stadgar om 

för ansvar för grovt tjänstefel krävs att brottet har begåtts uppsåtligen och brottet ska anses 

som grovt.Tredje stycket stadgar om ledamöter av beslutande statliga och kommunala 

församlingar undantas ansvar enlig paragrafen. 

 

I enlighet med 20 kap. BRB stadgas om att första och andra styckena är inte tillämpbara om 

påföljden stadgas i annan bestämmelsen.  

 

Enligt 20 kap. 1§ brottsbalken (BrB) döms den anställde som missbrukar 

myndighetsutövning och åsidosätter vad som i följd av lag eller annan författning gäller för 

myndighetsutövning. Detta gäller om gärningen för det allmänna eller för någon enskild 

medför skada eller medför opassande förmån som ej är ringa.  

 

 

Bedömningen om gärningen kan anses som ringa anger om till exempel gärningsmannen haft 

en underordnad ställning. Däremot uppsåtligt brott anse som grovt och döms för grovt 

tjänstefel. Omständigheter som gör benämningen på brottet grovt är bl.a om gärningsmannen 

allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen har medfört allvarlig skada eller 
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betydande anstötligt förmån. Straffet för tjänstefel föreslås vara böter eller fängelse i högst 

två år och för grovt tjänstefel fängelse, lägst sex månader och högst sex år.  3

Regeringens ger förslag om att den straffbara gärning sker vid myndighetsutövning. 

 Förslaget innebär inte att begreppet myndighetsutövning ska ges någon annan mening än 

tidigare, utan avsikten är att det straffrättsliga området också ska föras åtgärder som 

självständigt kan anses innefatta myndighetsutövning. 

 

2.1.3 Ringa tjänstefel 

Enligt 20. kap 2st. BrB ska ringa fall av tjänstefel inte leda till straffrättsligt ansvar. Detta 

innebär att om brottet är av lägre grad höjs tjänstemannens straff för oproportionerlig 

myndighetsutövning. Gärningar som vid en helhetsbedömning bedöms som ringa ska inte 

leda till ansvar för tjänstefel. Syftet är att undanta gärningar som inte så klandervärda att de 

bör föranleda  straffrättsligt ansvar. Bedömningen ska ske framförallt  mot bakgrund av 

gärningens innebörd för myndighetsutövningen och gärningsmannens ansvar i förhållande till 

den. Omständigheter av intresse är i vilken grad någon har utsatts för skada eller om det 

förelegat någon mera substantial risk för skada eller olägenhet av annat slag.  

Ett annan viktig “villkor” är vilket mått av självständiga rättigheter som gärningsmannen har 

haft i förhållande till myndighetsutövningen.  Graden av oaktsamhet ska tas hänsyn till som 4

en faktor vid bedömningen.  

 

2.1.4 Proportionalitetsprincipen  

Proportionalitetsprincipen är en grundläggande princip som säger att det ska råda 

proportionalitet mellan det mål man söker och de medel som används för att nå målet. Det 

innebär att åtgärderna man tar till inte får vara för stora om inte målet kräver det. Det handlar 

alltså om att väga olika intressen, mål och medel mot varandra. Exempel på lagtext med 

proportionalitetsprincipen: 

 

 

3 prop. 1988/89JuU24 s.8-9 
4 Prop 1988/89113 s.17  
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Rättegångsbalken 

24 kap 1 § Den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott, för vilket är föreskrivet 

fängelse ett år eller däröver, får häktas, om det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den 

misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att han 

   1. avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff, 

   2. genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning eller 

   3. fortsätter sin brottsliga verksamhet.  5

 

Polislagen  

8 §  En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift ska under iakttagande av vad som 

föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till 

åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Måste tvång tillgripas, ska detta ske endast i den 

form och den utsträckning som behövs för att det avsedda resultatet ska uppnås. 

 

Regeringsformen  

2 kap 12 §   Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas därför att han 

eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande 

förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning. Lag (2010:1408). 

 

2.1.5 Behovsprincipen 

Behovsprincipen som präglar statsmaktens maktutövning, och gäller vid 

myndighetsingripanden av olika slag. Behovsprincipen är vanligt förekommande vid 

straffprocessuella tvångsingripanden, såsom häktning, anmälningsskyldighet hos myndighet, 

etc. Behovsprincipens innebörd är att myndigheter endast får använda tvång och tvångsmedel 

om det behövs för att lösa en uppgift. Tvånget skall också vara verkningsfullt (syftet med 

tvångs ingripandet ska uppnås). Behovsprincipen anses vidare ge uttryck för att 

myndigheterna vid användandet av tvångsmedel ska välja det minst ingripande alternativet 

för att lösa uppgiften. Det är alltså förenligt med behovsprincipen att ålägga någon 

5 Bernitz, U, Kjellgren, A. Europarättens grunder, s.45 
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anmälningsskyldighet hos polisen i stället för att häkta vederbörande, om samma resultat kan 

uppnås med bägge alternativen.Behovsprincipen är i viss mån lagstadgad, exempelvis i 8 § 

polislagen och rättegångsbalken 28 kap 14 §, men anses vara en allmänt gällande princip. 

 

2.1.6 Myndighetsutövning 

Enligt BrB omfattar det straffrättsliga ansvaret den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid 

myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för 

uppgiften. Benämningen “vid myndighetsutövning” innebär att straffansvaret omfattar 

åtgärder som ingår i myndighetsutövningen eller på annat sätt står mycket nära tidsmässigt 

och funktionellt samband med denna.  Det kan också handla om att polisen till exempel 6

bestämmer sig för att omhänderta en person, omhänderta någons egendom eller göra en 

husrannsakan. Myndighetsutövning är något varje myndigheter utövar varje dag i form av 

beslut eller arbete. En myndighetsutövning kan vara både positivt och negativt, ett avslag 

eller ett bifall. Poliser utövar oftast myndighetsutövning praktiskt i form av beslut på plats. 

Besluten ska vara proportionerligt till situationen och varje beslut ska ha stöd i lag då ingen 

försummelse får ske vid myndighetsutövning. Det ska vara opartiskt och rättvist inför lagen. 

Som exempel till oproportionerligt myndighetsutövning: En enskild snattar från en 

matvarubutik och tilltar flykt, polisen tar beslutet i denna situation att skjuta personen i benet 

för att stoppa flykten vilket är helt oproportionerligt i förhållande till straffet som den 

enskilde kommer att erhållas för brottet.  7

 

 

3. Nuvarande regler i Brottsbalken 20 kap.  

20 kap. BrB innefattas av fem bestämmelser som gäller för de som åsidosätter sina 

skyldigheter vid myndighetsutövning.  

Enligt 20 kap. 1§ första stycket stadgas om den primära förutsättning för att straffas för 

tjänstefel är att gärningen ska begås vid myndighetsutövning, alltså vid utövning av offentlig 

myndighet. Gärningen ska gå ut på att gärningsmannen åsidosätter vad som gäller för 

6 prop. 1988/89:113 s. 23 
7 NJA 2010 s.27 
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uppgiften. Det krävs uppsåt eller oaktsamhet för ansvar för det brott som begåtts. Dock om 

gärningen är anse som ringa ska man inte dömas för ansvar.  

Andra stycket stadgar om för ansvar för grovt tjänstefel krävs att brottet har begåtts 

uppsåtligen och brottet ska anses som grovt. Tredje stycket stadgar om ledamöter av 

beslutande statliga och kommunala församlingar undantas ansvar enlig paragrafen. 

I fjärde stycket stadgas om att första och andra styckena är inte tillämpbara om påföljden 

stadgas i annan bestämmelse .  8

 

4. Rättspraxis  

Vi har valt att analysera fyra rättsfall för att kunna besvara våra frågeställningar ytterligare. 

Rättsfallen omger statligt anställda poliser som begår tjänstefel. HD:s bedömning ser olika ut 

beroende på handling, innehåll och sakfrågan i fallet. Vi har även valt ett fall från Hovrätten 

eftersom det finns inte så mycket praxis på området. Det berör bland annat frågor som 

användning av våld i polisiär tjänst, rapporteringsskyldighet hos polismannen, handlande vid 

myndighetsutövning samt åsidosättande skyldigheter. Vi valde rättsfallen efter att de tydligt 

förklarar vad som blir den vägledande orsaken till påföljden för den polisman som begått 

tjänstefel. Varför vi har valt att använda oss av från hovrätten för att se hela processens 

genomgång fram till en faktorn som identifierar om tjänstefel föreligger.  

 

4.1 Frågan om användning av våld  

I fallet NJA 2017 s.491 kan det ifrågasättas om sakfrågan i fallet räknas som ett tjänstefel av 

den statligt anställda polismannen att släppa sin tjänstehund för att gripa en klottrare på flykt. 

Det aktualiserar olika frågor rörande våldsanvändning vid polisingripande.  

 

L.S som satt i en av polisens tjänstebilar fick ett radioanrop om två personer  som klottrade i 

en gångtunnel vid Fruängens centrum. På plats konstaterade L.S. att klottrarna befann sig i 

andra änden av tunneln. Klottrarnas åsyn av polisen fick gärningsmännen till flykt. L.S. 

följde efter gärningsmannen med sin tjänstehund i koppel. Han ropade ett flertal gånger åt 

8 20 kap. 1§ BrB  
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gärningsmannen i följande uttryckande mening:” Stanna eller så skickar jag hunden!” Båda 

gärningsmännen fortsätter flykten och ignorerar polisens varningar.  

I samband med att gärningsmännen tar till skilda flyktvägar släpper L.S. hunden och 

kommenderar hunden att stoppa den ena gärningsmannen. Hunden tar fast gärningsmannen 

samt bet tag på vänster lår, vänster underben, vänster överarm, övre kroppens främre del strax 

under axeln samt ryggens vänstra sida genom att släppa sin tjänstehund vilket medförde 

skador hos L.P. 

 

Domstolarnas bedömning 

Tingsrätten bedömde målet som tjänstefel, enligt 10§ PoL och dömde L.S. för tjänstefel till 

70 dagsböter.  

Hovrättens bedömning har varit liknande dock ansågs det som ringa tjänstefel och därav 

kritiserades åtalet för tjänstefel.  

HD dömde att L.S. inte kunde gå fri med stöd av 20 kap. 6§ BrB. L.S. har åsidosatt polisens 

befogenheter för uppgiften. Det var fråga om en situation där han självständigt hade 

möjlighet att ta ställning till huruvida han genom att använda sin tjänstehund skulle utöva 

våld mot enskild.  Risken att åtgärden skulle medföra skada var påtaglig. Även om graden av 

oaktsamhet inte var betydande kan gärningen därför, vid en samlad bedömning, inte anses 

som ringa därför ska L.S. dömas för tjänstefel. Därmed ändrar HD hovrättens dom och dömer 

L.S. för tjänstefel till 40 dagsböter på 370 kr.  

 

Huvudfrågan i målet är om L.S. har åsidosatt sina skyldigheter som polisman när han släppte 

polishunden på mannen som tog till flykt och om det var över polisens principer eller 

befogenheter att han släppt hunden. Frågan kan ställas om L.S. verkligen var tvungen att 

släppa hunden på L.P. Förarbeten till bestämmelsen förklarar mycket tydligt behovsprincipen 

innebörd och att det blir som en viktig faktor för HD:s bedömning.   9

Behovsprincipen i den här situationen är en viktig fråga som bland annat regleras i 8§ PolL. 

En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift ska under iakttagande av vad som 

föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till 

9 Prop. 1983/84:111 s. 73 
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åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Måste tvång tillgripas, ska detta ske endast i den 

mån som den behövs för att avsedda resultatet ska uppnås.  De skador och besvär som en 10

åtgärd kan orsaka får inte vara i olägenhet för att det avsedda resultatet ska uppnås.  11

 

Polismyndigheten har utfärdat föreskrifter och allmänna råd om polisens hundverksamhet och 

om prövning av polisens hundar. De upplyser dock inte om i vilka situationer en tjänstehund 

får användas som våldsmedel. På grund av att det saknas föreskrifter om i vilka situationer en 

polisman får använda tjänstehunden som våldsmedel har bedömningen av användandet av 

polishund inneburit ett åsidosättande av vad som gällde för uppgiften gentemot de krav som 

uppställs i 10 § polislagen. Risken för skadan polishunden kan orsaka är stor och det måste 

vägas mot vad som kan uppnås vid ett ingripande. Eftersom L.S. ska fällas till ansvar så 

krävdes det också att åsidosättandet skedde av oaktsamhet. Utgångspunkten för oaktsamhets 

bedömningen är att L.S. visste att L.P skulle ta skada om hunden släpptes efter L.P.  

L.S hade tidigare erfarenheter som polis och hundförare. Hans personliga förutsättningar att 

bedöma följderna av att släppa hunden var goda.  

HD:s bedömning var att i sådana fall att L.S inte kan gå fri med stöd av 24 kap. 6§ BrB. L.S. 

har av oaktsamhet åsidosatt vad som gällde för uppgiften. Det fanns en påtaglig risk för att 

åtgärden skulle medföra skada för L.P. Trots graden av oaktsamhet inte vad betydande kan 

gärningen inte anses som ringa. därför blir L.S. dömd för tjänstefel.  

L.S användning av oproportionerlig myndighetsutövning för ett ringa brott. Ett ringa brott 

anses vara ett mindre brott av “ normalgraden” och den proportionerligt användningen av 

myndighetsutövning är därför mycket liten och L.S utreds för om den felbedöma 

myndighetsutövningen var avsiktlig på grund av L.S erfarenhet av “snabba beslut” i dessa 

typer av situationer ute i tjänst och om de metoder som till togs var förenligt med brottets 

grad.  

 

 

 

10 Berggren och Munck, Polislagen en kommentar, upplaga 12:1, Wolters Kluwer Sverige AB, 2017 
11 Prop. 1983/84:111 s. 73  
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4.2 Frågan om rapporteringsskyldighet vid myndighetsutövning 

Huvudfrågan i NJA 1994 s.315 är om en polis har begått tjänstefel genom att inte registrera 

tre anmälningar som har kommit till polismyndigheten.  

En anmälan avsåg misshandel och olovligt förfogande med H.E. som angiven gärningsman, 

en andra avsåg brott mot tystnadsplikt med G.G.K. som gärningsman. Den tredje anmälan 

avsåg förberedelse till människorov med H.E, G.G.K. och K.K. som angivna gärningsmän.  

O.T registrerade inte anmälningarna.  

 

O.T har gjort sig skyldig till tjänstefel eftersom att han har uppsåtligen åsidosatt vad som gällt 

för uppgiften genom att dels icke registrera anmälningarna på vederbörligt sätt och dels hota 

familjen G/K i avsikt.  

 

Domstolarnas bedömning: 

 
Regeln för rapporteringsskyldighet omfattas i  i 9§ PolL: 

 
9 § När en polisman får kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal, skall han lämna 

rapport om det till sin förman så snart det kan ske.  
 

En polisman får lämna rapporteftergift om brottet med hänsyn till omständigheterna i det 
särskilda fallet är obetydligt och det är uppenbart att brottet inte skulle föranleda annan 

påföljd än böter. Lag (1998:27). 
 

Huvudregeln är att en polisman är skyldig att lämna rapport till sin förman när polismannen 

får kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal.  

 

I enlighet med 9 § PoL är det O.T:s skyldighet att rapportera om denna händelse. Med tanke 

på att O.T. hade kännedom om de brott som hade begåtts, bland annat misshandel mot G.E., 

är det hans uppgift som polisman att lämna rapport om det till sin förman så snart som 

möjligt. HD finner styrkt att O.T. anses ha uppsåtligen åsidosatt vad som gällt för 

myndighetsutövningen. O.T har alltså gjort sig skyldig till tjänstefel.  
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O.T:s handlande har stått i strid med vad som ålegat honom som polisman. HD anser att han 

på ett allvarligt sätt missbrukat sin ställning till skada för såväl G.E:s anhöriga som det 

allmänna och på grund av det anses tjänstefelet som grovt. HD i det här fallet, såsom 

tingsrätten funnit, dömer O.T. för villkorlig dom. 

 

O.T har frångått sina skyldigheter som tjänsteman hos den statliga myndigheten och har 

därav gjort ett tjänstemannafel i att inte rapportera de uppgifter som bryter mot lagen. O.T 

försers som statlig anställd med dessa skyldigheter och ett regelverk som ska följas, O.T har 

som tidigare nämnts frångått dessa skyldigheter genom att inte registrera eller rapportera de 

anmälningar hen hade vetskapen om. Då detta leder till tjänstemannafel och åsidosatt vad 

som gällt för myndighetsutövning. O.T hade vetskapen om att G.E utsatts för hot och 

misshandel och gör sig därav skyldig till tjänstefel. 

 

4.3 Polisman handlat vid myndighetsutövning 

Fallet RH 1994:70 handlar om polistjänstemän som har åsidosatt sina skyldigheter när det 

gäller lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer och sexuellt utnyttjande 

samt medhjälp därtill.  

 

T.C och C.L tjänstgjorde tillsammans som befälhavare i polisbil i Centrala Göteborg. Deras 

uppdrag var att övervaka i Centrala Göteborg. A.T. som befann sig i Rosenlundsområdet var i 

behov av hjälp från patrullen. T.C. erbjöd henne att sätta sig i bilen i baksätet bredvid T.C. 

och han lät A.T. sexuellt tillfredsställa honom när C.L körde bilen till Falutorget i Göteborg. 

Därefter har A.T. körts tillbaka till Rosenlundsområdet.  

 

Domstolarnas bedömning: 

Göteborgs tingsrätt fann T.C. och C.L. skyldig till grovt tjänstefel och dömde T.C. till åtta 

månaders fängelse och C.L. till sex månaders fängelse. Bedömningen av domslutet grundade 

sig på att T.C. och C.L. inte kunde anses skyldiga att omhänderta A.T. enligt lagen om 

omhändertagande av berusade personer. 
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HovR fastställde tingsrättens dom.  

 

Huvudfrågan i målet är om T.C och C.L har handlat vid myndighetsutövning. T.C har 

åsidosatt principerna för myndighetsutövning som polisman genom att underlåta att 

omhänderta A.T. i enlighet med lag om omhändertagande av berusade personer m.m. samt 

under tjänstetid ha haft samlag med kvinnan i polisens fordon.  

C.L. har åsidosatt  principens betydelsen för myndighetsutövning som polisman genom att 

underlåta omhändertagandet av kvinnan i enlighet med lag om “omhändertagande av 

berusade personer” m.m., tillåtelse att T.C. utnyttjat A.T  samt inte rapportera händelsen för 

närmaste befäl eller arbetsledning.  

 

Myndighetsutövning kan bestå i meddelande av formella beslut som för den enskilda innebär 

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

verkställa beslut. (prop. 1975:78 s.142)  

Hovrätten behandlar frågan om polismännens handlande inneburit någon form av 

myndighetsutövning, först de förfarande som åklagaren i gärnings beskrivningarna särskilt 

angett såsom åsidosättande av myndighetsutövning.  

 

Utifrån vad åklagaren samt tingsrätten har konstaterat är T.C:s och C.L:s handlande är i strid 

mot allmänna principer för polisverksamheten. Med hänsyn till vad som anförts om att 

agerandet inte till någon punkt innefattar myndighetsutövning, kan det emellertid inte 

föranleda ansvar för tjänstefel. Tingsrättens dom fastställdes av Hovrätten. 

 

Polismännens agerande är varken proportionerligt eller passande för en polismans anställning 

hos en statlig myndighet. Dessa tjänstemanna utövanden går långt utanför det tillhörande 

serviceyrket som kan uppkomma ute i tjänst för en statligt anställd polis. Som i tidigare fall 

har vi pratat om ringa tjänstefel men då detta kan klassificeras som grov tjänstefel som 

bestraffas hårdare vid eventuellt fällande dom.  
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4.4 Vakthavande polisbefäl  

Fallet NJA 1992 s.310 handlar om tjänstefel av vakthavande polisbefäl genom bristande 

kontroll över frihetsberövande.  

Polisman L.S. tjänstgjorde som vakthavande befäl i polishuset i Eskilstuna. Ett 

anhållningsbeslut angående S.R. som hävts av åklagare underrättat L.S om underlåtelse av att 

L.S ombesörjt att S.R. frigavs, vilket ledde till att S.R. kvarhölls i polisarresten.  

 

Ett anhållningsbeslut beträffande S.R. frigavs, vilket hade till följd att S.R. kvarhölls i 

polisarresten en hel dag och några timmar. När saken upptäcktes så försattes S.R. på fri fot.  

Enligt polismyndigheten i Eskilstuna gällande tjänsteföreskrift (A-order 21/79) åligger det 

vakthavande befäl bl a att efter åklagarens beslut om upphörande av frihetsberövande 

ombesörja att frigivning äger rum. 

 

Bedömning: 

Tingsrätten finner i målet att L.S har varit oaktsam genom att inte tillräcklig noga studera de 

olika delarna i A-ordern. Den omständigheten att L.S. inte kände till vilka föreskrifter som 

gällde i sammanhanget är ingen ursäkt eftersom att den som har uppdraget att tjänstgöra som 

vakthavande befäl ska känna till de regler som gäller för uppdraget.  

Dock saknade L.S. utbildning för uppdraget, han hade inte någon rutin som vakthavande 

befäl eller någon gång tidigare beslutat om frigivning av en anhållen samt att den dagen var 

arbetssituationen tydligt pressad och åtalet ogillades.  

 

Åklagaren fullföljde talan i Svea HovR och yrkade bifall till åtalet Även HovR ansåg att L.S. 

saknade utbildning för uppdraget och därmed fastställde TR:ns dom.  

 

Däremot blev HD:s bedömning i detta fallet att L.S har av oaktsamhet åsidosatt principerna 

för  uppgiften som vakthavande polisbefäl. Därmed har han orsakat berövning av frihet 

genom kvarhållning i häktet ett dygn utan lagrum. Varje polisman ska känna till de 

föreskrifter som vakthavande befäl. 
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Befogenheterna över frihetsberövanden ska under kontrollerade omständigheter krävas att 

varje statligt anställd polisman har kännedom av i denna ställningen, oavsett utbildning och 

instruktioner, att han ägnar den särskild uppmärksamhet. För att en sådan oaktsamhet ska 

bedömas som ringa ska detta ha skett under speciella förhållanden. Med ändring av HovR:ns 

dom blir L.S. dömd för tjänstefel likvärdig 20 kap. 1 § 1 st. BrB till 20 dagsböter 

av HD. I det stycket som domstolen har hänvisat till framgår att den som uppsåtligen eller av 

oaktsamhet vid myndighetsutövning åsidosätter vad som gäller för uppgiften ska dömas för 

tjänstefel. I det fallet har L.S. av oaktsamhet vid myndighetsutövning åsidosatt vad som gäller 

för uppgiften som vakthavande befäl och därför döms för tjänstefel av HD, alltså finns det 

rekvisit i det fallet. Vilket innebär att 20 kap. 1 § 1st. BrB är lämplig och villkoren är 

uppfyllda genom L.S. av oaktsamhet åsidosatt för vad som gäller för uppgiften.  

 

Myndighetens tjänstefel ligger i misstolkning av en annan statligt anställda kollegas ord 

vilket har lett till ett felaktig beslut av myndighetsutövning genom att låta L.S sitta längre i 

häktet än vad som är nödvändigt eller proportionerligt. Effekten eller efterföljderna av att L.S 

suttit för länge i häktet kan vara att L.S lider skada på grund av den förlorade tid som L.S har 

fått spendera i häktet istället för ute i samhället. Utredningen i detta fall kan vara hur 

felbedömningen av L.S tid i häktet har uppkommit och just varför man har beslutat att låta 

L.S sitta kvar. Hur pass mycket misstolkade tjänstemannen sin kollega för att inte detta inte 

skulle tas som ett större tjänstefel.  
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5. SLUTSATS  

Efter att vi undersökt förarbeten till angivna lagrum i Brottsbalken samt analyserat rättsfall 

ser vi att, dömas för tjänstefel kräver en rad tillämpbara bestämmelser och noga tolkning av 

lagen för att påföljden ska vara rimlig.  

 

5.1 TJÄNSTEFEL  

Utgångspunkten var användningen i tillämpandet av 20 kap. 1 § BrB eftersom innebörden av 

den bestämmelsen är att tjänstemän som av oaktsamhet åsidosätter vad som gäller uppgiften 

vid myndighetsutövning ska dömas till tjänstefel. Ett exempel är målet NJA s.491, anvisandet 

av HD i den del av sin bedömning till proportionalitetsprincipen och huvudfrågan i målet var 

om våldet som L.S använde genom att släppa sin tjänstehund verkligen var nödvändig 

förutsättning för att stoppa L.P. 

 

Att vara oaktsam vid myndighetsutövning och att inte tänka föregående i det som kommer 

ske i en situation påverkar HD:s bedömning eftersom att det är en av de grundläggande 

förutsättningarna som framgår i lagen. Betoning av behovsprincipen som innebär att ett 

polisingripande får ske när det är nödvändigt för att hindra den fara eller störning som råder i 

det aktuella fallet.  

 

10 § PolL återspeglar de polisingripande grundläggande behovs – och 

proportionalitetsprinciperna ; de återfinns också i  8§ som ger uttryck för de allmänna 

principer som alltid gäller när polisen ska verkställa en tjänsteuppgift 

 

20 kap 1§ 2st BRB ger oss en förklaring till vilka konsekvenser som vidtas vid uppsåt eller 

oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtande för vad som gäller 

för uppgiften. Bestämmelser om rapporteringsskyldighet framgår i 8§ PolL.  
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5.2 Myndighetsutövning 

En förutsättning för att dömas för tjänstefel förutsätter att tjänstemän begår brott vid 

myndighetsutövning, vilket kan innebära att de missbrukar sin makt vid myndigheten och 

dess befogenheter. 

Vi har även behandlat tjänstefel av vakthavande polisbefäl genom bristande kontroll över 

frihetsberövande. 

 

Ansvar för tjänstefel ådöms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid 

myndighetsutövning, genom handling eller underlåtenhet, åsidosätter vad som gäller för 

uppgiften 20 kap. 1§ BRB. Om gärningen är att anse som ringa, ska dock inte dömas till 

ansvar. Vad som gällt för uppgiften är i detta fall reglerat genom de vid tillfället gällande 

föreskrifterna och allmänna råden om vilka hjälpmedel som får användas för stoppande av 

fordon 10§ första stycket polislagen. Oaktsamhet som förekommer i tjänst är utgångspunkten 

för domstolen.  

 

En polis i tjänst bedömer i de enskilda situationerna vilka beslut som ska tas och vilka som är 

rätt att ta för att göra ett tex eventuellt gripande. Men vilka beslut anses då vara rätt i 

situationen som uppstår. Detta är noga och vid ett misstag kan en polisman anmälas och 

dömas för tjänstefel. För att ta ett exempel i från fall NJA 2017 s.491 ligger ett bedömande 

om polisen har tagit fel beslut i att släppa hunden efter klottrare. I detta läget kollar man då på 

om det då varit nödvändigt att släppa hunden för ett mindre straffbart brott. Oaktsamheten 

ligger i att polisen vet vilken skada hunden orsakar och om det därför varit oaktsamt av 

polisen att släppa hunden i den situationen då polisen ska ha varit medveten om vilken skada 

hunden kunde erhålla.  

 

5.2 Grad av dom 

Vilka proportioner är egentligen nödvändig att använda för situationen som uppstår i polisens 

vardag i tjänsten. Detta är en av de frågor som ofta ställs i en domstol för en bedömning om 

fallet kan definieras som ett brott eller inte. Proportionalitetsprincipen är inom juridiken en 

princip som säger att åtgärder inte ska gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till 

21 



 

ändamålet. Enligt denna princip ska man väga olika intressen mot varandra, till exempel 

samhällets krav på säkerhet mot individens rätt till integritet. Proportionalitetsprincipen ligger 

som en stor grund i en polis vardag och i deras bedömningar i tjänst, betingade på hur grovt 

brottet från den civila anses vara.  

 

Anses brottet på den civila vara av mindre grad, och polismannen i detta läget använt för 

hårda metoder på den civila för ett “mindre” brott, ges polisen hårdare dom i en eventuell 

förhandling i rätten. 

 

Anses brottet som ringa, och polisen har använt befogenheter utöver vad som är nödvändigt 

enligt proportionalitetsprincipen, blir domen för tjänstemannen hårdare. Polisens oaktsamhet 

av bedömning vid tidpunkten i tjänst, är något som anses ge en mening i domstolen. 

Erfarenheter och utbildning kan även det ha en påverkan på en eventuell dom.  
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