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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
De senaste decennierna har polisens möjligheter att övervaka enskilda ansetts behöva ökas. 

Samtidigt har den tekniska utvecklingen förbättrat förutsättningarna för en sådan övervak-

ning. En rad lagar som utökar polisens befogenheter i detta avseende har stiftats och flera 

sådana lagförslag har varit föremål för utredning.1 Denna utveckling har inte pågått obe-

märkt. Röster har höjts mot detta i såväl riksdagen som i den allmänna debatten. Bland 

annat har integritetsintresset framförts som ett argument för att polisens befogenheter bör 

vara begränsade eller åtminstone kontrollerade. Med anledningen av detta fick Integritets-

skyddskommittén år 2004 i uppdrag att granska hur integritetsintresset tillvaratagits i den 

svenska lagstiftningen. Resultatet av utredningen blev bland annat en skarp kritik mot att 

integritetskänslig lagstiftning ofta framarbetats summariskt och att integritetsintresset inte 

nog beaktats i utredningarna som föregått lagstiftningen. 

I denna uppsats diskuteras den polisiära spaningsmetoden infiltration, som innebär att 

polisen, eller någon på uppdrag av polisen, döljer sin verkliga identitet eller sina intentioner 

och därigenom försöker komma över information om brottslighet.2 Infiltrationsmetoden är 

inte uttryckligt reglerad i lag. I förarbetena råder oenighet om i vilken mån infiltrationsme-

toden är integritetskänslig. När Polismetodutredningen3 år 2010 fick i uppdrag att ta ställ-

ning till om metoden behövde regleras ansåg utredningen att metoden endast innebar ett 

ringa intrång i den personliga integriteten och att någon särskild reglering för denna metod 

därför inte behövts.4 I andra lagstiftningssammanhang har metoden däremot ansetts vara 

mycket integritetskänslig. År 2002 ansåg exempelvis Säkerhetstjänstkommissionen att: 

”[D]en omständigheten att en person utger sig för att vara meningsfrände och kanske vän 
med den övervakade och därigenom får del av dennes oförblommerade synpunkter, uttalan-
den som sedan rapporteras till säkerhetspolisen och där tas till vara, får också rent allmänt 
betraktas som integritetskränkande. Särskilt känslig är användningen av infiltratörer.”5  

Någon utförlig diskussion om metodens integritetskänslighet har inte förts, varken i 

svenska förarbeten eller i svensk doktrin. 

                                                        
1 Exempel på sådan lagstiftning är lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning, Lag (2007:978) om 
hemlig rumsavlyssning, Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, och nya regler 
som utökade möjligheterna att ta DNA prov respektive att registerföra  DNA-profiler i misstankergister se 
Prop 1997/98:97.  
2 Denna definition är endast en arbetsdefinition. Infiltrationsmetoden definieras närmare i avsnitt 4.1. 
3 SOU 2010:10 Särskilda spaningsmetoder. 
4 Ibid s 111 & 115. 
5 SOU 2002:87 del  2 s 372. 
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1.2 SYFTE 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att, ur ett ändamålsperspektiv, diskutera och 

analysera i vilken mån den polisiära spaningsmetoden infiltration är integritetskränkande. 

Uppsatsens underliggande syften är dels att diskutera i vilken mån metoden kan innebära 

intrång i grundlags- och konventionsskydden för den personliga integriteten samt dels att 

diskussionen ska ge vägledning om hur lagstiftaren bör agera för att den personliga integri-

teten ska vara tillräckligt skyddad med hänsyn till skyddens krav och ändamål. 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Diskussionen avser huruvida infiltrationsmetoden i sig är integritetskränkande. Andra in-

tegritetsaspekter som kan uppkomma i och med att metoden används, som att infiltratören 

får tillgång till privat utrymme under operationen beaktas inte. Uppsatsen är avgränsad till 

att gälla den definition som görs av infiltrationsbegreppet i 4.1. Detta innebär bland annat 

att såväl bevis- och brottsprovokation som informatörsverksamhet faller utom området för 

denna uppsats. 

Fokus i denna uppsats ligger på de integritetskänsliga momenten vid, och under själva 

infiltrationsoperationen. Därför beaktas exempelvis inte hur uppgifter som inhämtats med 

hjälp av metoden i ett senare led behandlas hos polisen vid registerföring och dylikt.  

 Närmare avgränsningar kommer i viss mån göras i anslutning till respektive avsnitt. 

1.4 DISPOSITION 

I andra kapitlet fastställs integritetsskyddens skyddsobjekt. Det är främst de skyddsobjekt 

som blir aktuella vid polisens hemliga spaning som behandlas. Därtill identifieras de integri-

tetsaspekter som kan uppkomma vid polisens hemliga spaning. I detta kapitel beaktas 

främst den historiska bakgrunden till skyddet för privatlivet, samhällsvetenskapliga teorier 

samt rättsfilosofiska teorier på området.  

I tredje kapitlet presenteras och fastställs, de rättsliga skydden för den personliga integri-

teten, dess omfång, syfte, och inbördes relation. I denna del används främst de traditionella 

rättskällorna. 

I fjärde kapitlet definieras först infiltrationsbegreppet och därefter redogörs för hur me-

toden kan användas inom ramen för denna definition. Sist i detta kapitel presenteras den 

svenska reglering som gäller vid polisens användning av infiltration. 

I femte kapitlet diskuteras först om, och i så fall, i vilken mån de integritetsaspekter och 

skyddsobjekt som presenterats i andra kapitlet gör sig gällande vid infiltrationsmetoden.  

Därefter bestäms infiltrationsmetodens integritetskänslighet först i förhållande till skyddet i 

Europakonventionen sedan i förhållande till skydden i Regeringsformen. I båda fallen be-
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aktas i vilken mån utrymme finns för de rättsfilosofiska argument som beskrivits i andra 

kapitlet i de rättsliga bedömningarna. I anslutning till de båda bedömningarna utreds även i 

vilken mån den svenska reglering som gäller vid infiltration är förenlig med de krav som 

uppställs i och med de respektive skydden. 

I sjätte kapitlet förs en avslutande diskussion utifrån vad som framkommit ur analysen i 

uppsatsen. I denna del förs även en kritisk diskussion med avseende på de ändamålsreso-

nemang som förts i uppsatsen.  

1.5 METOD 

Metoden i uppsatsen är huvudsakligen rättsdogmatisk. För att fastställa ändamålen bakom 

skyddet för den personliga integriteten har rättskällorna analyserats. Eftersom uppsatsen är 

inriktad på grundlags- och konventionsskydden för den personliga integriteten är det 

främst dessa rättskällor som behandlas. Andra rättskällor som används är förarbeten där 

relevanta integritetsresonemang förs samt doktrin.  

Utöver rättskällorna har rättsfilosofiska och psykologiska teorier använts för att fastställa 

skyddets syfte. Av de rättsfilosofiska teorier som används är Westins teorier klart domine-

rande i uppsatsen. Skälet till detta är dels att Westins teorier har fått stor genomslagskraft i 

den västerländska, och särskilt den nordiska, diskussionen om skyddet för den personliga 

integriteten och dels att Westins teorier bygger på flertalet av de mest accepterade teorierna 

på området. 
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2 SKYDD FÖR DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN 

2.1 BEGREPPSUTREDNING 

I diskussionen om skyddet för den personliga integriteten används ofta begreppen; ”personlig 

integritet”, ”privatliv”, ”personlig sfär” och det engelska begreppet ”privacy” användas 

synonymt. I svenska förarbeten har ”personlig integritet” på sistone kommit att bli det all-

mänt vedertagna begreppet som används för att beskriva det rättsliga skyddet för indivi-

dens personliga sfär.6 I Europakonventionen talas om en rätt till privat- och familjeliv, hem 

och korrespondens. Även i svenska förarbeten har begreppet ”privatliv” figurerat.7 Det 

engelska ordet ”privacy” har också använts i dessa sammanhang. Integritetsskyddskommit-

tén har framfört att begreppet ”privacy” torde ha en något vidare betydelse än vad som i 

allmänhet menas med personlig integritet8  Naarttijärvi ifrågasätter dock detta. Han menar 

att den diskussion som förts om ”privacy” av bland andra Westin har kommit att forma 

den svenska integritetsdiskussionen och delvis legat till grund för Strömholms så kallade 

”kränkningsförteckning” som fått stort inflytande på den svenska rättsliga debatten om 

personlig integritet.9 

I uppsatsen används dessa begrepp synonymt med utgångspunkten att de har samma 

omfattningsområde. Av pedagogiska skäl används dock uteslutande begreppet integritet när 

referenser görs till skyddet i Regeringsformen och begreppet ”privatliv”, när skyddet i 

Europakonventionen avses. 

2.2 RÄTT TILL PRIVATLIV 

Varför anser vi oss egentligen ha rätt till ett privatliv, att slippa dela med oss av våra in-

nersta tankar och ha en rätt att stänga ute omvärlden från våra privata angelägenheter? 

Dessutom kan man fråga sig vad som innefattas i begreppet ”privatliv”? Vad är det för 

ingrepp som skyddet ska hindra?  

Det står klart att rätten till privatliv är en mänsklig rättighet och att mänskliga rättigheter har 

en viss funktion i ett demokratiskt samhälle. Dessutom är det klarlagt att skyddet för privatlivet 

har tagits upp som en mänsklig rättighet för att den anses vara basal i en rättsstat.  

Det är även ett faktum att vad som anses vara skyddsvärda integritetsintrång skiljer sig 

dels i tiden och dels mellan olika kulturer och rättsordningar men även inom ett samhälle. 

                                                        
6 Naarttijärvi s 181. 
7 Se exempelvis SOU 1980:8 vars titel är Privatlivets fred. 
8 SOU 2007:22 s 53. 
9 Naarttijärvi s 182. 
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Dessa olikheter har bidragit till att skillnader har uppkommit hos skyddet i olika rättssy-

stem. I det anglo-amerikanska rättssystemet har privatliv kommit att utgå från aspekter av 

frihet, medan det kontinentaleuropeiska har kommit att inriktas på aspekter av värdighet.10  I 

den amerikanska integritetsdoktrinen har fokus legat på ett misstänkliggörande av staten. 

Det svenska skyddet för integriteten har främst fokuserats på ärekränkning och hemfrid 

och setts som ett medel att stärka den fria åsiktsbildningen och demokratin.11  

På senare tid, särskilt till följd av den IT-revolution som vi ställts inför de senaste decen-

nierna, har dock integritet som en individuell rättighet som begränsar det allmännas handlingsfrihet, 

kommit att förespråkas allt mer i den allmänna debatten. Detta förhållande har även kom-

mit att forma lagstiftningsarbetet i västvärlden.  

Inom de olika rättstraditionerna finns en rad olika tolkningar och teorier kring vad skyd-

det för den personliga integriteten ska anses innefatta och vad syftet med ett sådant skydd 

är. Vissa av dessa tolkningar och teorier har fått stort genomslag i integritetsdebatten och i 

lagstiftning i västvärlden. Även om man bara ser till de mest accepterade tolkningarna har 

det visats sig vara svårt att hitta en allmängiltig definition av begreppet personlig integritet 

och av vad skyddet ytterst ska omfatta. I svenska utredningar har det i princip alltid konsta-

terats att begreppet ”integritet” inte är lämplig för juridisk analys och därför inte kan ges 

någon allmängiltig definition. Angreppssättet har istället varit att definiera skyddet negativt. 

Alltså att fastställa vad som utgör integritetsintrång istället för att avgöra vad som ska om-

fattas av skyddet. 12 

Strömholm var, mig veterligen, den förste i Sverige som använde sig av detta angrepps-

sätt för att klargöra vad skyddet för den personliga integriteten bör omfatta. Strömholm 

upprättade, efter den nordiska konferens som hölls i Stockholm 1967 om privatlivets rätts-

skydd, en förteckning över handlingar som kan anses utgöra integritetskränkningar. Denna 

förteckning har fått stor betydelse i de svenska rättskällorna. 

Markus Narrttijärvi menar dock att eftersom det svenska skyddet endast identifierats och 

formats utifrån de olika skyddsregler i olika delar av lagstiftningen där den personliga in-

tegriteten av lagstiftaren ansetts behöva skyddas, så blir den personliga integritetens inne-

börd i förlängningen summan av dessa skyddsregler.13  

Jag håller med Narrttijärvi på denna punkt. När jag i denna uppsats ställs inför frågan i 

vilken mån infiltrationsoperationer kan utgöra intrång i skyddet för den personliga integri-

                                                        
10 Naarttijärvi s 184 ff. 
11 Ibid s 213 ff & 221. 
12 Se t ex prop 1975:75 s 168 ff & SOU 1980:8 s 70 ff.  
13 Naarttijärvi s 211 ff. 
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teten, är det svårt att utifrån förarbetena avgöra om metoden kan omfattas av skyddet. Ef-

tersom det inte finns några allmänna diskussioner i förarbetena om skyddets syfte går det 

inte att utifrån ett ändamålsresonemang avgöra om ett visst handlande ska omfattas av 

skyddet. Detta eftersom det, enligt det svenska synsättet, ska avgöras i det enskilda fallet 

om en viss företeelse är integritetskänslig. Problemet är att det varken i förarbeten eller i 

doktrin förts någon mera djupgående diskussion om infiltrationmetodens integritetskäns-

lighet. Det blir därför svårt att med ledning av det svenska synsättet, dra någon rimlig slut-

sats i frågan.  

Ett sätt att angripa problemet kan vara att jämföra infiltrationsmetodens integritetskäns-

liga moment med moment i andra polisiära metoder som ansetts skyddsvärda ur integritets-

synpunkt och därigenom dra slutsatser om metodens integritetskänslighet. Det finns dock 

brister med ett sådant angreppssätt. På detta vis kan endast tidigare redan uppmärksam-

made integritetskänsliga moment konstateras. Om metoden innehåller unika integritetsa-

spekter kan någon vägledning i integritetsfrågan inte fås på detta sätt. Ett exempel på en 

sådan unik integritetsaspekt vid infiltration är att den infiltrerade blir lurad och sviken av 

någon denne antog var en vän.  

På grund av detta ger jag mig i denna uppsats på den svåra uppgiften att, om inte fast-

ställa så, i vart fall mer utförligt diskutera, omfånget av skyddet för den personliga integrite-

ten. Dock diskuterar jag inte alla delar av rättigheten, då denna är något av en paraplyrättig-

het med flera fristående delar som aktualiseras i många olika situationer. Exempel på delar 

av rättigheten är; skydd mot offentliggörande av enskildas privata angelägenheter, rätt till 

hemfrid, rätt till självbestämmande över sin egen kropp, skydd mot att ofrivilligt bli iaktta-

gen eller exponerad i intima situationer etc. Under respektive del finns det vissa övergri-

pande gemensamma mål eller skyddsintressen som ofta anses falla inom rättighetens 

skyddsområde. Jag kallar dessa övergripande skyddsintressen för skyddsobjekt. För att 

dessa intressen ska uppnås måste vissa underliggande intressen skyddas. 

Dessa skyddsobjekt och underliggande skyddsintressen kan utkristalliseras genom; filoso-

fiska teorier om rättighetens värde, genom praxis från Europadomstolen eller så som i 

svensk rätt, genom att se till utformningen av lagstiftningen och till förarbetena.  

I uppsatsen redogörs endast för de skyddsobjekt och underliggande skyddsintressen som 

är relevanta för uppsatsens syfte. Alltså sådana som blir aktuella vid det allmännas övervakning 

av-, och insamling av information om, enskilda. De underliggande skyddsintressen som blir aktu-

ella i detta sammanhang benämns i denna uppsats som integritetsaspekter och de moment i en 
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viss spaningsmetod som kan komma i konflikt med någon av dessa integritetsaspekter be-

nämns som integritetskänsliga moment.  

Resten av detta kapitel ägnas åt identifiera och diskutera de skyddsobjekt och integritets-

aspekter som gör sig gällande i dessa sammanhang. I avsnitt 5.1 fastslås de integritetskäns-

liga momenten med infiltrationsmetoden. 

När det handlar om det allmännas övervakning av-, och insamling av information om, enskilda är 

det två övergripande skyddsobjekt som främst brukar framhållas. Det första är den grundläg-

gande rättigheten för individer att få ha ett ostört privatliv och det andra att skyddet är en förutsätt-

ning för rättsstaten och demokratin. I det sista inbegrips även att det allmännas makt att övervaka 

och kontrollera enskilda skall vara begränsad. 

2.2.1 RÄTTEN TILL PRIVATLIV UR ETT INDIVIDPERSPEKTIV  

Det finns teorier om att syftet med skyddet är att skydda individerna mot det allmännas 

övervakning eftersom denna utgör psykiska kränkningar för individerna. Men varför är det 

kränkande att bli övervakad och hur skyddsvärt är egentligen detta intresse?  

I resonemangen kring skyddet för den personliga integriteten i doktrin och förarbeten 

brukar ibland detta citat av Filosofen Montaigne återges:  

”Man måste förbehålla sig en liten kammare bakom butiken, en kammare som är helt och 

hållet vår egen och helt och hållet fri; där vi upprättar vårt sanna oberoende och vår främsta 

tillflyktsort och ensamhet. I det rummet måste vi dagligen hålla samtal med oss själva, i sådan 

avskildhet att ingen bekantskap med och inget meddelande om tingen därutanför får plats: 

där ska vi tala och skratta som om vi vore utan hustru och barn, utan egendom, uppvaktning 

eller tjänare, så att när stunden är inne då allt detta går förlorat, vi inte är ovana vid att vara 

utan det.”14  

Delvis vittnar citatet om en önskan att göra sig oberoende av annan mänsklig kontakt och 

materiella ting, men delvis har uttalandet inom filosofin och rättsvetenskapen återgivits 

som ett uttryck för omsorg av vår förmåga till autonomt handlande.15 

Autonomi eller som det även ibland kallas, självbestämmande, innebär i detta samman-

hang att individer själva ska kunna välja hur de vill handla och att individernas val inte ska 

påverkas av utomstående faktorer. Autonomi kan ses som en förutsättning för att utveckla 

och upprätthålla en individuell identitet utan att manipuleras eller domineras av andra.16 

                                                        
14 Montaigne, Essais, livre I, chap XXXVIII genom Strömholm s 24. 
15 Se te x Tännsjö s 71, Strömholm s 24 & SvJT 2006 s. 410.  
16 Naarttijärvi s 224. 
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Vissa filosofer, däribland främst Kant, har hävdat att autonomi är en förutsättning för ett 

personligt mänskligt liv och därför ska maximeras i största möjliga mån.17  

Enligt Westin finns det i demokratiska samhällen en fundamental föreställning om att 

varje individ är unik och att individualiteten har ett värde i sig. Han menar att psykologer 

och sociologer har kunnat koppla den mänskliga utvecklingen och bibehållandet av indivi-

dualiteten till det mänskliga behovet av autonomi.18  

Individens behov av autonomi har av flera erkända teoretiker på området beskrivits som 

en serie zoner som individen omger sin innersta personlighetskärna med. Man kan likna 

dessa zoner vid en lök. I lökens mitt finns personens mest intima hemligheter, drömmar 

och rädslor som vanligtvis ingen får ta del av. De lager av löken som är närmast dess mitt 

utgörs av förtroenden och hemligheter som individen kan tänka sig att dela med sig av, till 

sin omgivning, i olika utsträckning och med minskande känslighet för individen ju längre ut 

från lökens mitt man kommer.  

Det största hotet mot en persons individualitet är möjligheten för andra att penetrera 

den innersta kärnan och få del av individens yttersta hemligheter. Westin menar att: 

”this deliberate penetration of the individual´s protective shell, his psychological armor, 

would leave him naked to ridicule and shame and would put him under control of those who 

knew his secrets.”  

Han anser även att autonomin, vilken rätten till personlig integritet skyddar, är grundläg-

gande för individualitet och medvetenhet i individernas val i livet.19  Westin hänvisar till ett 

uttalande av Leonite Young:  

”without privacy there is no individuality. There are only types. Who can know what he 

thinks or feels if he never has the opportunity to be alone with his thoughts and feelings?”20 

Att just isolering skulle vara en förutsättning för att kunna utveckla och bibehålla sin indi-

vidualitet genom att man, så som Young hävdar, då tillåts tänka fritt, är enligt min mening 

inte det starkaste argumentet för att få ha sin skyddade sfär orubbad. Argumentet kan sä-

kerligen göras gällande i vissa situationer för vissa individer men så länge det endast handlar 

om att ”tänka privata tankar” för att kunna fatta egna beslut borde det inte alltid krävas ett 

”avskilt rum” för detta. Tankar är osynliga. Tänka privata tankar kan man göra exempelvis 

                                                        
17 Tännsjö s 65 ff. 
18 Westin s 33. 
19 Ibid s 33, lökliknelsen är min.  
20 Westin s 34. 
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på tåget eller på ett café utan att hindras av att vara iakttagen. Däremot, så fort man ska 

pröva dessa tankar på något sätt, om man vill diskutera sina beslut med någon annan eller 

skriva ner vad det är man tänker, gör sig argumentet absolut gällande. Om individer är 

rädda att någon exempelvis tjuvläser det de skriver, antingen på datorn eller via en över-

vakningskamera eller att någon tjuvlyssnar på deras samtal så finns det risk att den som 

övervakar penetrerar lager i löken som inte är avsedda för denne och individen kan därför 

börja anpassa sina val. 

Det finns även viss dokumentation av denna effekt. I en studie, The Helsinki Privacy 

Experiment, försökte man utvärdera den individuella upplevelsen av total övervakning. I 

experimentet blev personerna i tio hushåll frivilligt övervakade av övervakningskameror 

med mikrofoner och fick även verktyg installerade som övervakade datorer, det trådlösa 

nätverket, tv, dvd, mobiltelefoner samt inköpskort i sex månader. Övervakningen ledde, 

förutom till mätbara problem i irritation, ängslighet och i vissa fall vrede, även till att alla 

deltagare i studien, utom en, ändrade sitt beteende för att undvika övervakningen genom 

att exempelvis undvika hemmet eller använda andra kommunikationsmedel.21 

Westin menar att privatlivet fyller även en annan funktion för individen, nämligen att er-

bjuda avkoppling. En möjlighet att vila från upprätthållandet av de olika roller som individen 

spelar i olika sammanhang. Bland annat kan detta innebära att individen i sitt eget hem eller 

i sin vänskapskrets kan ventilera sin frustration över systemet, i form av chefen, regeringen 

eller andra som påverkar dennes liv, utan rädsla för dessa kommentarer kan komma att 

vändas emot denne.22 

Ännu en funktion med privatlivet som Westin pekar på, är möjligheten till avgränsad och 

skyddad kommunikation. Han hävdar att det största hotet mot civiliserat socialt liv vore en 

situation, i vilken varje människa var fullständigt uppriktig i sin kommunikation med andra, 

där denna säger exakt vad den tänker eller känner vid varje tillfälle. Han menar att en rätt 

till avgränsad och skyddad kommunikation har två funktioner.  

För det första ger den individen tillfälle att dela med sig av sina hemligheter och lätta sitt samvete 

för personer denna litar på som familj och nära vänner. Individen delar med sig för att denne 

vet att förtroendet kommer att hållas och eftersom han vet att ett brutet förtroende strider 

mot sociala normer i civiliserade samhällen. Westin menar även att det finns ett behov av 

att ”bikta” sig och lätta sitt samvete även för dem som inte är religiösa och utövar denna 

tradition i sin religion. Detta kan uppnås genom att gå till en psykolog med tystnadsplikt 

                                                        
21 Se Naarttijärvi s 229 med hänvisningar. 
22 Westin s 35 ff. 
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eller genom att anförtro sig åt en främling eller någon annan som garanterat inte har någon 

koppling till personens ”privata hemsfär”, så att ingen risk finns att informationen ska nå 

denna. På detta sätt tillåter vissa platser som tåg, båtar och barer, fri kommunikation. 

För det andra krävs att individen själv ska kunna avgöra vilka uppgifter om denne som kommuni-

ceras till omgivningen. Vilken information som individen önskar dela med sig av kan rangord-

nas mellan den mest intima till den mest formella och publika. Även inom mer slutna säll-

skap som i familjen och på arbetsplatsen har individer behov av att begränsa vilken typ av 

information de ska dela med sig av. Enligt Westin är denna aspekt grundläggande för att 

individer ska kunna upprätthålla och bibehålla sociala relationer. 23 

2.2.2 RÄTTEN TILL PRIVATLIV UR ETT SAMHÄLLSPERSPEKTIV 

När skyddet för privatlivet diskuteras i de olika rättskällorna brukar det ofta, i svepande 

ordalag, framhållas att rättigheten är en förutsättning för demokratin och rättsstaten. Ett 

sådant konstaterande är givetvis positivt laddat. Rättsstaten och demokratin är något vi 

värnar högt om och om rättigheten är en förutsättning för denna så är den självklart bety-

delsefull. Jag anser dock att man bör föra diskussionen ett steg längre. Varför är rättigheten 

viktig för demokratin och rättsstaten? Om rättigheten ska inskränkas, hur kan det då göras 

så att minsta möjliga åverkan görs på våra samhällsideal?  

Detta är förstås inga lätta slutsatser att dra. När begrepp som ”rättsstat”, ”demokrati”, 

”rättigheter” och ”privatliv” tas upp i ett sammanhang blir det direkt svårt att avgöra vad 

som egentligen avses. Alla dessa begrepp är vaga och kan ges en rad olika tolkningar.  

Jag kommer inte göra anspråk på att utreda dessa svårtämjda begrepp men för att bättre 

förstå ändamålen bakom rätten till privatlivet, i synnerhet varför rättigheten är viktig för 

demokratin och rättstaten, är det nödvändigt att studera dessa begrepp något närmare. 

En rättsstat är enligt, åtminstone i den härskande västerländska definitionen, både bunden 

och begränsad i sitt handlande. Den måste uppfylla vissa krav där de tre stöttepelarna ut-

görs av; maktdelning, fri- och rättigheter och rättssäkerhet.24 

Med maktdelning avses en metod för rättsstaten att binda den offentliga makten. Maktdel-

ningsläran bygger på att den offentliga makten i en stat ska fördelas mellan olika aktörer 

som ska kontrollera varandra i syfte att förhindra maktmissbruk och bevara friheten. Den 

                                                        
23 Westin s 37 ff. 
24 Pettersson s 22. 
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moderna maktdelningsläran bygger på att makten ska vara delad mellan den verkställande-, 

lagstiftande- och dömande makten.25 

Fri- och rättigheter har också en maktfördelande funktion men i detta fall handlar det om 

en maktfördelning mellan staten och den enskilde.26 De juridiskt bindande fri- och rättigheter-

na är skapade för att skydda den enskildes liv, hälsa, frihet, egendom, integritet etc och 

dessa rättigheter får makthavarna inte inskränka annat än i den utsträckning som lagen tillå-

ter. Detta gäller för såväl den verkställande- och den dömande makten, som för den lagstif-

tande makten, oavsett vilken demokratisk legitimitet den sista må ha.27  

Negativa mänskliga rättigheter är rättigheter som ålägger staten att avstå från att göra nå-

got mot medborgarna. Dessa har som funktion att begränsa statens makt och inflytande 

över individen. Därmed skapar negativa rättigheter en sfär av individuell autonomi eller 

självbestämmande som skyddar individen mot överdriven kontroll av deras liv. Samtidigt 

finns det ”positiva” mänskliga rättigheter som bidrar till att medborgarna kan delta i poli-

tiska systemet genom yttrandefrihet, associationsfrihet och andra politiska rättigheter. 

Mänskliga rättigheter skyddar alltså inte bara individerna mot den politiska viljan utan 

skyddar även det som är vitalt för att denna kollektiva vilja ska kunna uppstå. 

Rättssäkerhetstanken vänder sig mot godtycklig maktutövning. Rättssäkerheten värnar 

om vissa grundläggande värden som tillmäts stor vikt i rätts- och samhällssystemet.28 Sveri-

ges advokatsamfund har i sitt rättssäkerhetsprogram på ett illustrativt sätt beskrivit rättssä-

kerhet som ”den samhälleliga ingenjörskonst som ska skydda de mänskliga rättigheterna”.29  

För att rättssäkerhet ska råda krävs bland annat förutsebarhet i den offentliga maktutöv-

ningen och detta säkerställs genom att den offentliga makten är underkastad lagarna.30 

Detta krav på lagbundenhet brukar kallas legalitetsprincipen. Legalitetsprincipen gäller inte 

enbart för domstolarna utan för samtliga offentliga organ så som förvaltningsmyndigheter, 

komunfullmäktige, regeringen och riksdagen.31  

Ofta talas det om en ”demokratisk rättsstat” och frågan är vad detta egentligen innebär. 

Demokrati innebär i sin snävaste tolkning ”folkstyre” men när vi talar om demokrati i Sve-

rige lägger vi ofta mer i begreppet. Många av de karaktärsdrag som tillskrivits rättsstaten 

tillskrivs ofta även demokratibegreppet.  Faktum är att begreppen ofta går in i varandra och 

                                                        
25 Maktfördelningsläran. http://www.ne.se/lang/maktfördelningsläran, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-
11-05. 
26 SvJT 2009 s 468 s 2. 
27 Pettersson s 24. 
28 Axberger (1).  
29 Beyer s 24. 
30 RF 1:1 st 3.  
31 Pettersson s 23. 
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att det vi talar om när man säger en demokrati eller en rättsstat i själva verket är synonymt 

med begreppet” demokratisk rättsstat”, eller kanske snarare den idealbild vi har av en de-

mokratisk rättsstat. I själva verket samspelar idéerna om demokrati och rättsstat. En väl 

fungerande rättsstat främjar demokratin. Förutsättningarna för att medborgarna ska kunna 

utöva inflytande över de gemensamma besluten är att de åtnjuter grundläggande fri- och 

rättigheter. Demokratin kan också gynna rättsstaten. Om stadsmakten vilar på ett brett 

folkligt stöd tryggas även rättsordningens legitimitet.32 Det som är grundläggande i en de-

mokratisk rättsstat är alltså att majoriteten är förhindrad att stifta lagar som bryter mot 

grundläggande fri och rättigheter.33 

Vad gäller skyddet för den personliga integriteten har det delvis en maktbegränsande 

funktion genom sin egenskap av en ”negativ” rättighet. Rättigheten anger därmed den yt-

tersta gränsen för hur långt statens insyn i individers förehavanden får sträcka sig.34 Skyddet 

är även en viktig förutsättning för demokratin och därmed rättsstaten, genom att skyddet 

tillser att individen kan odla och utveckla sina tankar och idéer i det privata, samt pröva 

dem bland personer som står denne nära, för att få styrkan att uttrycka dem offentligt.35  

Autonomi är såväl en förutsättning för individuellt välbefinnande som för den fria 

åsiktsbildningen och demokratin. 

2.2.3 DEN SVENSKA SYNEN PÅ RÄTTEN TILL PRIVATLIV 

I Sverige har vi ibland kritiserats för att inte ta skyddet för den personliga integriteten på 

allvar. Ofta har detta gjorts med utgångspunkt från hur integritetsskyddet uppfattas i andra 

delar av världen och särskilt med hänsyn till våra åtaganden gentemot Europeiska konvent-

ionen för mänskliga rättigheter. Som nämnts ovan, har det i olika kulturer utvecklats skilda 

syner på vad skyddet för den personliga integriteten ska omfatta. I de svenska rättskällorna 

har det maktbegränsandeskyddsobjektet och rättighetsskyddsobjektet inte riktigt fått ge-

nomslagskraft. Det finns antagligen många olika faktorer som har haft betydelse för hur 

den svenska synen på skyddet kommit att bli som den är idag. Enligt min mening finns det 

troligtvis stor ledning i frågan i den svenska historien som har format vår rättskultur. 

För det första har själva rättighetsidén inte fått samma betydelse i Sverige som i många 

andra delar av västvärlden. Trots att det i svensk rätt sedan gammalt har funnits regler som 

varit avsedda att skydda den enskilde mot godtycke och övergrepp från myndigheternas 

sida, exempelvis redan i Magnus Erikssons landslag, så har detta inte ansetts vara grundläg-

                                                        
32 Pettersson s 29. 
33 Ibid s 32. 
34 Naarttijärvi s 235. 
35 Westin s 34 & Naarttijärvi s 231. 
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gande för ett rättssamhälle. De främsta orsakerna till detta torde vara, för det första, att vi 

har haft förhållandevis lugnt och tryggt i Sverige under en mycket lång tid. Vi har inte som 

Frankrike, haft någon stor revolution mot stadsmakten eller som Amerika har kämpat för 

vår självständighet gentemot en stark kolonialmakt. Vi har stått på sidan av och betraktat 

hur de mänskliga rättigheterna deklarerats och befästs som ett skydd mot överheten och 

även influerats av detta men utan att för den sakens skull anamma rättigheterna som våra 

egna.  

För det andra, att det svenska rättsamhället kommit att byggas på en annan typ av 

grundvalar. I Sverige har den fria åsiktsbildningen, yttrandefriheten och offentlighetsprinci-

pen i förening med ombudsmannaämbeten kommit att utgöra grunden för demokrati och 

rättsstatlighet. 36 

Det var först i och med den nuvarande regeringsformen som Sverige fick en rättighets-

katalog som var bindande för staten. I den tidigare regeringsformen från 1809 fanns dock 

”kungaeden” i 16 § som räknade upp vissa fri- och rättigheter men dessa var inte bindande 

så som mänskliga rättigheter, eller RF:s rättighetskatalog är idag, utan kan rättsligt jämföras 

med målsättningsstadgandena i dagens regeringsform.37  

De svenska ”rättigheterna” har historiskt sett inte haft som främsta uppgift att ”skydda 

individen” utan dess syfte har varit att bidra till den allmänna samhällsnyttan. Även vad gäller 

skyddet för den personliga integriteten har detta förhållningssätt påverkat vår syn på skyd-

det. När skydd för den personliga intrigriteten för första gången togs in i RF såg grundlags-

utredningen det som sin främsta uppgift att stärka den fria åsiktbildningen. Skyddet intogs då 

främst som en garanti för denna och därmed även för demokratin, inte som en grundläg-

gande mänsklig rättighet.38 

På senare tid har det dock, även i Sverige, tydligt framkommit i den allmänna debatten, 

att skyddet för den personliga integriteten även uppfattas som ett skydd mot att de allmänna 

får för stor makt och för vidsträckta övervakningsmöjligheter. Denna debatt uppkom som en följd av 

tekniksamhällets framväxt, med början runt 50-talet. I och med att teknikutvecklingen bi-

drog till ökade möjligheter att övervaka enskilda och föra omfattande register med inform-

ation om medborgarna höjdes röster mot detta såväl i massmedia som i den allmänna de-

batten.39 Företeelserna som debatterats har varit många. Ett axplock av ämnen som kan 

                                                        
36 Egna resonemang, se även s 123 SOU 1999:76 & SvJT 2009 s 468. 
37 SvJT 2009 s 468 not 2. 
38 Naarttijärvi s 213 med hänvisningar. 
39 SOU 2007:22 s 494 & Naarttijärvi s 230. 
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nämnas är; förande av centralregister på 60-talet, förande av DNA-register i början av 

2000-talet och ökade möjligheter till signalspaning i nutid.40  

Detta skyddsobjekt, skydd mot den offentliga makten, har dock inte fått samma genom-

slagskraft i förarbeten och doktrin. Det vore fel att säga att dessa debatter ignorerats. Till 

följd av i princip varje mer omfattande debatt rörande det allmännas befogenheter att 

övervaka enskilda, har det tillsatts en utredning. Ofta har de initialt tilltänkta befogenheter-

na för det allmänna begränsats till följd av detta. 

En fråga som kvarstår är, varför diskuteras inte detta skyddsobjekt i förarbetena? Eller en 

kanske ännu viktigare fråga, varför saknas det till stor del diskussioner om de flesta skydds-

objekt och integritetsaspekter de svenska rättskällorna?  

Jag har inget svar på dessa frågar. Vad gäller den första så kanske vi är fast i ett gammalt 

tankemönster om vad skyddet för den personliga integriteten har för funktion. Kanske 

känns det även främmande, och må hända även en aning konspiratoriskt, att i Sverige, som 

är en så välfungerande rättsstat, lyfta åsikter om att den offentliga makten kan missbrukas. 

Vad gäller den andra frågan är det förmodligen så enkelt att det är så svårt att få grepp om 

vad skyddets funktioner är och kan vara. Därför har diskussioner kring detta undvikits. 

Istället har utgångspunkten i de svenska rättskällorna, blivit att i det enskilda fallet, mellan 

tummen och pekfingret, utifrån hur högljudd den allmänna debatten är i frågan, avgöra hur 

kränkande ett intrång från det allmänna är ur integritetssynpunkt.41 

Oavsett om vi har en annorlunda syn på skyddet för den personliga integriteten i Sverige 

i dag, jämfört med andra länder i västvärlden och oavsett vad skälen till detta må vara måste 

vi beakta privatlivets alla skyddsobjekt. Den främsta anledningen till detta är att vi valt att 

ansluta oss till Europakonventionen. Därmed har vi, förutom att vi godtagit att följa euro-

padomstolens praxis rörande rätten till privatlivet, även erkänt de mänskliga rättigheterna 

som en av grundvalarna för rättvisa och demokrati.42  

2.3 SAMMANFATTNING – SKYDDSOBJEKT & INTEGRITETSASPEKTER 
Skyddet för den personliga integriteten har, i detta sammanhang, två övergripande skydds-

objekt, dels en rätt för individer att leva ett rikt liv och tryggt liv och dels ett skydd mot att 

staten tar sig för mycket makt över individerna och på så vis går rättsstaten och demokratin 

bakom rygg.  

                                                        
40 Se SOU 2007:22 s 493 (appendix), för en utförlig genomgång av de debatter som förts. 
41 Även Naarttijärvi har kommit till en liknande slutsats, se Naarttijärvi s 221ff. 
42 Se ingressen till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna. 
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Autonomi är en förutsättning för den individuella rättigheten. Genom autonomi tillåts indivi-

der utveckla sin personlighet och sina sociala relationer så som de själva önskar vilket bi-

drar till individernas välmående. 

Autonomi är även en förutsättning för individernas skydd mot statens makt. Genom 

autonomi främjas den fria åsiktsbildningen som leder till en fungerande demokrati som i 

sin tur är en förutsättning för att folket ska kunna kontrollera den offentliga makten.  

Utöver autonomi utgör även det faktum att skyddet för den personliga integriteten är en 

mänsklig rättighet en viktig förutsättning för att den offentliga makten ska vara begränsad. 

Rättigheten utgör en yttersta begränsning för vad det allmänna får göra mot de enskilda. 

Genom rättigheten i kombination med en fungerande rättssäkerhet tillförsäkras att det all-

männa inte får för stor kontroll över enskilda och att denna kontroll missbrukas. 

Vad gäller det allmännas övervakning av-, och insamling av information om, enskilda har det i 

detta kapitel framkommit att det är vissa integritetsaspekter som måste vara skyddade för 

att skyddsobjekten skall vara skyddade. Dessa integritetsaspekter är; att enskilda ska få be-

hålla särskilt känslig information om sig själva, för sig själva, att individerna inte ska behöva 

frukta att de kan bli övervakade i alla olika sorters sammanhang samt att individer ska ha tillgång 

till avgränsad och skyddad kommunikation.  

Om vissa moment i en polisiär spaningsmetod kan tänkas komma i konflikt med någon 

av dessa integritetsaspekter innehåller metoden ett integritetskänsligt moment.  Det måste fin-

nas skydd mot att metoder som innefattar sådana moment används godtyckligt för att rät-

ten till personlig integritet skall upprätthålas. De rättsliga skydden för den personliga in-

tegriteten, som behandlas i nästa kapitel, ställer upp sådana skydd i form av vissa krav på 

lagstiftningen och rättssystemet när sådana metoder används. 
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3 SKYDDET FÖR DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN I 

SVENSK RÄTT 

3.1 SVERIGES INTERNATIONELLA ÅTAGANDEN -SKYDD FÖR DEN PERSON-

LIGA INTEGRITETEN 

Det första internationella skyddet för den personliga integriteten som kom att få betydelse 

för Sverige togs in i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna år 1948. För-

klaringen var och är inte juridiskt bindande. 1966 antogs dock två efterföljande konvent-

ioner vilka är juridiskt bindande, varav en, ”den internationella konventionen om medbor-

gerliga och politiska rättigheter" innehåller ett exakt liklydande skydd för privatlivet som i 

den allmänna förklaringen. Sverige ratificerade denna konvention 1971. Det är dock Euro-

pakonventionen som har kommit att få störst praktisk betydelse på området. Eftersom de 

mänskliga rättigheterna inte respekterats i den utsträckning som var avsett vid utformandet 

av den allmänna förklaringen bildades Europarådet år 1949 som utarbetade Europakon-

ventionen.43 Europadomstolen har till uppgift att, genom rättslig kontroll, övervaka att 

konventionen följs av medlemsländerna. Såväl enskilda som andra stater kan föra talan 

inför detta fristående organ.44  

Europakonventionens ställning i svensk rätt kan sägas vara någonstans mellan grundlag 

och lag i normhierarkin. Sverige ratificerade konventionen 1952 och 1953 trädde den i 

kraft. 1994 införlivades Europakonventionen dessutom i svensk rätt.45 Konventionen gäller 

därför som svensk lag. Konventionsförpliktelserna har getts en speciell ställning genom att 

det i numera i grundlagen, i RF 2:19, föreskrivs att lag eller annan föreskrift inte får medde-

las i strid med konventionen. I och med att denna hänvisning tagits med i RF:s rättighets-

katalog möjliggörs även lagprövning av svensk lag i förhållande till konventionen. I och 

med detta har konventionen fått delvis konstitutionell status.46 Om Regeringsformen eller 

annan svensk lag ger den enskilde längre gående fri- och rättigheter än konventionen ska 

dessa tillämpas även i fortsättningen. I den mån konventionen ger den enskilde ett större 

skydd än den svenska lagstiftningen ska konventionen tillämpas.47   

                                                        
43 Danelius s 17. 
44 Ibid s 19. 
45 Genom lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna. 
46 Holmberg et al (2013-11-13 Zeteo) RF 2 kap under rubriken Konvention och grundlag & Naarttijärvi s 
189. 
47 Holmberg et al (2013-11-13 Zeteo) RF 2:19.  
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Sedan konventionen infördes i svensk lagstiftning har den kommit att få större inflytande 

över såväl den svenska lagstiftningen som rättstillämpningen. Genom införandet av EU:s 

rättighetsstadga och EU:s tillträde till konventionen kommer sannolikt inflytandet av kon-

ventionen att öka även på EU nivå.48 

Införlivandet av Europakonventionen med svensk rätt skedde samtidigt som Sverige 

blev medlem i EU. Sedan Lissabonfördraget numera trätt i kraft, blir även EU:s stadga om 

de grundläggande rättigheterna rättsligt bindande för Sverige. I stadgan ingår sådana fri- 

och rättigheter som återfinns i RF 2 kap och Europakonventionen. Stadgan innehåller 

också andra regler som delvis motsvarar vad som sägs i RF 1:2. När fördraget är tillämpligt 

så kan stadgan, enligt de principer som gäller inom EU-rätten, ha företräde framför nation-

ella rättsregler. 49 

3.2 SVENSK RÄTT - SKYDD FÖR DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN 

I svenska lagstiftningssammanhang har ett heltäckande skydd för den personliga integrite-

ten varit föremål för diskussion i snart 50 år.  

 Frågan om ett allmänt rättsligt skydd för den personliga integriteten uppkom första 

gången med hänsyn till våra internationella åtaganden och främst med hänsyn till art 8 i 

Europakonventionen. Man ansåg dock att, eftersom begreppet ”personlig integritet” inte 

kunnat ges någon klar avgränsning så lämpade det sig inte i en rättsregel. Däremot intogs 

ett målsättningsstadgande i regeringsformen om att det allmänna ska värna om den enskil-

des privatliv och familjeliv. Målsättningsstadgandet har dock ingen bindande verkan för det 

allmänna och ger därför inte upphov till några individuella rättigheter.50 

År 2004 fick, som ovan nämnts, Integritetsskyddskommittén i uppdrag att genomföra 

en generell utredning av integritetsskyddet i den svenska lagstiftningen.51 I denna utredning 

kom kommittén fram till att integritetsinskränkande lagstiftning de facto ofta föregåtts av 

bristfälliga utredningar. Den pekade på att de integritetsskadliga effekterna av lagstiftningen 

inte nog redovisats samt att proportionalitetsbedömningarna ofta varit summariska och 

grunda.52 Utredningen förmodade att detta kunde motverkas bl a genom att ett skydd för 

den personliga integriteten upptogs i grundlagens rättighetskatalog i Regeringsformens 2:a 

                                                        
48 Naarttijärvi s189. 
49 Holmberg et al (2013-11-13 Zeteo) RF 2 kap under rubriken Konvention och grundlag. 
50 Prop 1975/76:209 s 72. 
51 Vilken utmynnade i delbetänkandet SOU 2007:22 ”Skyddet för den personliga integriteten - kartläggning 
och analys” samt slutbetänkandet SOU 2008:3 ”Skyddet för den personliga iintegriteten - Bedömningar och 
förslag”. 
52 SOU 2007:22- Del 1 s 446 ff. 
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kapitel. På så vis, menade kommittén, skulle lagstiftaren bli tvungen att noggrant beakta 

och redogöra för integritetsskyddsaspekterna vid utformandet av ny lagstiftning.53 I RF 2:6 

togs det därför år 2010 in ett nytt andra stycke till skydd för betydande ingrepp i enskildas 

personliga integritet.54 

3.3 SKYDD FÖR DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN - GÄLLANDE RÄTT 

I denna genomgång av gällande rätt redogörs endast för de mest betydelsefulla skydden för 

den personliga integriteten i svensk rätt. Dessa är skyddet för privatlivet i Europakonvent-

ionen och de bindande skydden för den personliga integriteten i Regeringsformen. 

3.3.1 SKYDDET FÖR PRIVATLIVET I EUROPAKONVENTIONEN 

Skyddet i Europakonventionens 8:e artikel är utformad som följer: 

1 Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespon-

dens. 

2 Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag och om 

det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, 

den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av oord-

ning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och 

rättigheter. 

För att avgöra om ett brott mot artikel 8 är för handen måste domstolen först avgöra om 

åtgärden som blivit föremål för klagomål faller inom tillämpningsområdet för art 8. Däref-

ter måste domstolen avgöra huruvida denna rättighet har inskränkts. Om så är fallet har 

staten inte per automatik handlat konventionsstridigt. Inskränkningen kan vara tillåten en-

ligt undantagsbestämmelserna i p 2. 

För att ett ingrepp ska vara tillåtet måste det för det första vara lagligt (”in accordance with 

the law”). För det andra måste ingreppet vara ägnat att tillgodose något av de, i andra stycket, 

uppräknade allmänna eller enskilda intressena. För det tredje måste ingreppet vara nödvändigt i ett 

demokratiskt samhälle (”necessary in a democratic sociaty”). 

Kravet på att ingreppet måste vara ”lagligt” innebär i första hand att inskränkningen måste ha 

stöd i inhemsk lag. Stöd i ”lag” enligt Europakonventionen innebär inte detsamma som att 

det krävs just ”lagform” så som kravet på ”lagstöd” i den svenska fri- och rättighetskatalo-

gen innebär.  Enligt Europadomstolens praxis kan ”lag” utgöras av olika typer av rättskäl-

                                                        
53 SOU 2008:3 s 247. 
54 Prop 2009/10:80 s 176. 
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lor, praxis och normer men dessa måste uppfylla vissa krav på rättssäkerhet för att godkän-

nas som ”lag”. Ett sådant rättsäkerhetskrav är att det ska gå att förutse hur regeln kan 

komma att tillämpas. I detta krav ligger att en norm måste vara tillräckligt exakt formulerad 

och lättillgänglig för allmänheten för att räknas som ”lag”.55 Utöver det krävs även att det 

inte finns ett alltför stort skönsmässigt utrymme för den dömande makten i beslutanderät-

ten.56 Vad gäller just hemlig övervakning av enskilda har domstolen på senare tid dock har 

börjat insistera på lagreglering för sådana metoder.57  

Ingreppet måste även vara ägnat att tillgodose något av de legitima ändamål som räknas upp i 

andra punkten. Nödvändighetskravet innebär att det måste finnas ett angeläget behov av att 

inskränka rättigheten.  

Skyddsområdet för artikel 8 är både vitt och varierande. Bestämmelsen omfattar såväl 

privatlivet som familjelivet, hemmet och korrespondensen. Skyddet omfattar många olika 

företeelser och rättsområden. Det är genom Europadomstolens praxis som skyddets om-

fång får sin avgränsning.58 

Moreham har utformat en systematisering, av de skyddande intressen som i praxis utkris-

talliserats rörande privatlivet, vilken har kommit att få visst genomslag i en internationell 

doktrin. Dessa intressen är: 

1) Frihet från intrång i den egna fysiska och psykologiska integriteten 

2) Frihet från oönskad tillgång till, och insamling av, information om ens privatliv från 

utomstående 

3) Frihet från allvarliga störningar av individens levnadsmiljö 

4) Rätten att fritt utveckla sin personlighet och identitet 

5) Rätten att fritt leva sitt liv som man väljer det själv (personlig autonomi). 

Övervakning kategoriseras under de två första punkterna men kan även aktualisera frågor 

om den personliga autonomin eftersom de inskränker möjligheten för individen att själv 

begränsa tillgången till den egna personen. Vad gäller autonomi rör denna såväl möjligheten 

att undandra sig från oönskad uppmärksamhet som att kunna utveckla relationer med 

andra.59 Att rätten till privatliv även omfattar möjligheten att utveckla sociala relationer är i 

flera fall fastslaget i Europadomstolens praxis. Dessutom har domstolen slagit fast att rät-

                                                        
55 Sunday Times mot Förenade kungariket p 42. 
56 Silver m.fl. mot Förenade kungariket. 
57 Cameron s 505. 
58 Danelius s 346. 
59 Naarttijärvi s 190 ff med hänvisningar. 
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ten till privatliv gäller även utanför hemmet och på offentliga platser.60  Enligt kommission-

en råder det heller ingen tvekan om att insamling av personlig information genom organise-

rade spaningsoperationer innebär en kränkning av privatlivet.61 

3.3.2 Skyddet i Regeringsformen 

3.3.2.1 Legalitetsprincipen och normer i den svenska lagstiftningen 

För att klargöra vilka konsekvenserna är av att skyddet för den personliga integriteten tagits 

in i Regeringsformen krävs att något först sägs om den svenska normgivningsmakten. 

Enligt RF 1:1 st 1 utgår all makt i Sverige från folket. Ett av de viktigaste verktygen för 

folket att tygla den offentliga makten är genom normgivning. Det är Riksdagen, som är 

folkets främsta företrädare, som stiftar lagarna.62 Dessa lagar är den offentliga makten bun-

den av enligt RF1:1 st 3.63 Paragrafens lydelse; ”den offentliga makten utövas under lagar-

na” avser inte bara lagar i formell mening. Med lag avses i regeringsformen inte bara för-

fattningar som beslutats av riksdagen utan även andra generella rättsnormer.  

Sterzel menar att legalitetsprincipen inbegriper två grundläggande krav på rättsordningen. 

Dels att den offentliga makten inte ska utövas godtyckligt utan vara bunden av normer, ett 

krav på normmässighet, dels att det ska finnas kvalificerat stöd i författning för betungande beslut. 

Det första kravet är det som utrycks i RF 1:1 st 3 men det andra kravet är inte uttryckligt 

formulerat i lag, utan detta kan utläsas utifrån Regeringsformens systematik. Först och 

främst framgår det av RF 2:10 att vissa av rättigheterna i rättighetskatalogen är ”absoluta” 

vilket innebär att de inte kan begränsas annat än genom en grundlagsändring. Andra rättig-

heter är ”relativa” och dessa kan inskränkas genom lag. För så betungande beslut att de 

inskränker någon av de relativa grundläggande fri- och rättigheterna krävs alltså alltid 

lagstöd, lag stiftad av riksdagen. 

För beslut som i och för sig är betungande men som inte inskränker några fri- och rät-

tigheter krävs det också lagstöd enligt RF: 8:2. Till detta område hör sådana integritets-

ingrepp som inte är tillräckligt betydande för att falla in under grundlagsskyddet för den 

personliga integriteten i RF 2:6 st 2. Om ett handlande från det allmänna utgör ett ingrepp i 

enskildas personliga förhållanden krävs lagstöd enligt RF 8:2 p 2. Riksdagen kan dock delegera 

denna normgivningsmakt till regeringen enligt RF 8:3 och enligt RF 8:10 kan regeringen 

delegera vidare till underlydande myndighet om riksdagen medgivit detta i sitt bemyndi-

                                                        
60 Se bla domarna Evans mot Förenade kungariket & Niemietz mot Tyskland. 
61 Comm. App. 28802/95 genom Helmius s 113 ff. 
62 1:4 RF. 
63 Helmius s 60 ff. 
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gande.64 Lagstödet behöver i dessa fall alltså inte alltid vara i lag stiftad av riksdagen utan 

kan vara i förordning eller i en myndighetsföreskrift. Enligt RF 8:7 st 1p 1 får regeringen 

även meddela verkställighetsföreskrifter av lag.  

Enligt RF 8:7 st 1 p 2 får regeringen även meddela föreskrifter som inte enligt grundlag 

ska meddelas av riksdagen. Detta område brukar kallas regeringens restkompetens. På detta om-

råde krävs alltså inget bemyndigande från riksdagen. Generellt sett hör bara föreskrifter 

som saknar större betydelse för medborgarna till restkompetensen. Framför allt sådana 

föreskrifter som inte innebär förpliktelser för enskilda eller ingrepp i deras frihet eller egen-

dom.65 

Utifrån det ovan redovisade är det tydligt att legalitetsprincipen ger att all maktutövning 

måste ha ett författningsstöd. Enligt Sterzel kan dock stödets styrka variera inom vissa rättsliga 

ramar. Han beskriver detta genom att illustrera rättsläget med fyra koncentriska cirklar 

kring legalitetsprincipens innersta kärna. Innerst har man maktutövning som innebär in-

grepp i vissa grundläggande fri- och rättigheter. Utanför den cirkeln men innanför nästa har 

man övrig maktutövning som faller under RF 8:3, d v s som är betungande för enskilda 

men inte innebär ingrepp i några fri- eller rättigheter. I området till den tredje cirkeln finner 

man maktutövning som berör enskilda men inte faller inom RF 8:3 för att den inte är be-

tungande. Föreskrifter som faller inom denna cirkel är att betrakta som neutrala eller gyn-

nande. Ytterst kommer maktutövning som inte alls berör någon enskild. 

I den innersta kretsen krävs lagstöd, d v s lag som är stiftad av riksdagen. I nästa krets 

krävs stöd i lag eller, genom delegering, i en förordning eller myndighetsföreskrift. I de 

tredje och fjärde kretsarna finns inget specificerat krav utan det räcker med stöd i förord-

ning eller i föreskrift av en underlydande myndighet efter bemyndigande av regeringen, 

som i detta fall inte kräver riksdagens medgivande.66 Sterzel menar att i sådana fall bör det 

för en statlig myndighet räcka med att dess handlande har täckning i instruktionen.67 

Vad gäller skyddet för den personliga integriteten innebär det nya grundlagsskyddet att 

en åtgärd från det allmänna som utgör ett ingrepp i detta skydd måste ha stöd i lag, stiftad 

av riksdagen. Om åtgärden inte är så betydande att den faller in under grundlagsskyddets 

tillämpningsområde men ändå utgör ett ingrepp i enskildas personliga förhållanden och är betung-

ande krävs lagstöd för denna åtgärd. Normgivningsmakten kan dock delegeras till regering-

en eller underlydande myndigheter i enlighet med vad som beskrivits ovan. Om åtgärden 

                                                        
64 Naarttijärvi s 78 ff. 
65 Holmberg et al (2013-11-13 Zeteo) RF 8:7 under rubriken Restkompetensen. 
66 Sterzel s 82 ff. 
67 Ibid s 93. 
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innebär maktutövning som inte påverkar enskilda över huvud taget eller om ingreppet inte 

är betungande krävs fortfarande rättsligt stöd enligt RF 1:1 st 3 men denna reglering ligger 

under regeringens restkompetens.  

Sammanfattningsvis krävs det olika starka lagstöd för myndighetsutövning beroende på 

hur betydande ett ingrepp i enskildas personliga förhållanden är.  

En annan fråga är hur detaljerat lagstödet måste vara för att kravet på lagstöd för betung-

ande beslut ska vara uppfyllt. Enligt Sterzel kan den förvaltningsrättsliga legalitetsprincipen 

tillämpas med större eller mindre stränghet.  

”Både i litteraturen och i lagärenden där den aktualiseras finner man enighet om att lagtolk-
ningen bör vara strikt. Inom ramen för vad som kan läggas in i en lagtexts ordalag med nor-
mal läsning kan man acceptera indirekt lagstöd, men den ramen får inte sprängas med hjälp 
av ändamålssynpunkter etc.”68  

Rimligtvis torde det, i enlighet med legalitetsprincipens syfte som ju är att skydda enskilda 

mot godtycklig maktutövning, krävas mer detaljerat lagstöd ju mer ingripande ett hand-

lande från det allmänna är.  

3.3.2.2 Skyddsområde för RF 2 kap 6 § st 2  

Enligt bestämmelsens andra stycke är: 

”var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integri-
teten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes 
personliga förhållanden”. 

För att skyddet ska bli tillämpligt ska det för det första röra sig om övervakning eller kart-

läggning av enskilda. Vid bedömningen av om en åtgärd ska anses innebära kartläggning 

eller övervakning är det åtgärdens effekter som är avgörande, inte syftet med åtgärden. 69 

Enligt propositionen utgör det allmännas insamling av uppgifter om enskilda ”kartlägg-

ning”.70  Med ”övervakning” avses åtgärder som innefattar insamling av information om 

enskildas personliga förhållanden. Exempel på ”övervakning” är hemlig kameraövervak-

ning, hemlig telefonavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig rumsavlyssning och signals-

paning men även övervakning som sker utan att information dokumenteras med hjälp av 

teknisk utrustning, t ex i samband med spaning i den brottsbekämpande verksamheten.   

Hur ingripande sådan verksamhet är från integritetssynpunkt torde enligt propositionen 

ofta vara att bedöma utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.71 Hur ingripande in-

                                                        
68 Sterzel s 83. 
69 Prop 2009/10:80 s 181. 
70 Ibid s 180. 
71 Ibid s 181. 
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trånget är blir avgörande för om skyddet blir tillämpligt. Andra stycket skyddar nämligen 

bara mot betydande intrång i den personliga integriteten. Enligt propositionen är vissa intrång 

i den personliga integriteten särskilt känsliga och det är dessa rättighetsskyddet bör ta sikte 

på. Därför ansåg regeringen att regleringen skulle ges en generell utformning, utan att hän-

visa till något specifikt tekniskt förfarande.72 Vad som utgör ett betydande integritetsintrång 

måste enligt regeringen bedömas utifrån de samhällsvärderingar som råder vid varje givet 

tillfälle.73 Vid bedömningen av hur ingripande intrånget i den personliga integriteten är i 

samband med insamling av uppgifter om enskildas personliga förhållanden ska stor vikt 

läggas vid uppgifternas karaktär. Regeringen menar att ju känsligare uppgifterna är desto 

mer ingripande måste det allmännas insamling av uppgifterna normalt anses vara. Även 

hantering av ett fåtal uppgifter kan innebära ett betydande intrång i den personliga integri-

teten om uppgifterna är av mycket känslig karaktär.  

Regeringen framhåller även att det vid bedömningen av intrångets karaktär ska läggas 

stor vikt vid ändamålet med hanteringen. Detta exemplifieras med att en hantering som 

syftar till att utreda brott därför normalt kan anses vara mer känslig än t ex en hantering 

som uteslutande sker för att ge en myndighet underlag för förbättringar av kvaliteten i 

handläggningen”.74 

Uttrycket ”personliga förhållanden” är enligt regeringen avsett att ha samma innebörd som i 

tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Detta menar regeringen, 

innebär att regleringen kan komma att omfatta vitt skilda slag av information som är knu-

ten till den enskildes person, t ex uppgifter om namn och andra personliga identifikations-

uppgifter, familjeförhållanden, hälsa och vandel. Liksom vid tillämpningen av offentlighets- 

och sekretesslagstiftningen får vid prövningen av uttryckets närmare innebörd vägledning 

hämtas från vad som enligt normalt språkbruk kan läggas i dess betydelse.75 

3.3.2.3 Skyddsområde för RF 8:2 p 2 

Enligt andra punkten i bestämmelsen ska föreskrifter meddelas genom lag om de avser: 

 ”förhållandet mellan enskilda och det allmänna under förutsättning att föreskrifterna gäller 
skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska 
förhållanden”. 

                                                        
72 Holmberg et al (2013-11-13 Zeteo) RF 2:6 under rubriken skydd mot intrång i den personliga integriteten. 
73 Prop 2009/10:80 s 185. 
74 Ibid s 183. 
75 Ibid s 177. 
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I de situationer en åtgärd faller utanför tillämpningsområdet för skyddet i RF 2:6 st 2 finns 

det, som ovan beskrivits, ett visst skydd för integritetsintresset i denna bestämmelse.76 

Enligt RF 8:2 p 2 ska ingrepp från det allmänna i enskildas personliga förhållanden regleras i 

lag. Men möjlighet till delegering finns. Det är något oklart vad som avses med ”personliga 

förhållanden” i denna bestämmelse. Frågan är om begreppet ska tolkas på samma vis som i 

RF 2:6 st 2? Förarbetena säger inget härom. Dock vore en sådan utgångspunkt inte orimlig. 

När det i förarbetena påtalas att endast betydande intrång bör omfattas av det nya skyddet, 

påpekas även att RF 8:2 p 2 skyddar integritetsintresset i de fallen ett handlande från det 

allmänna inte omfattas av det nya grundlagsskyddet. Detta kan tolkas som att RF 8:2 p 2 är 

tillämpligt när ett intrång rör samma ”typ” av uppgifter som avses i RF 2:6 st 2 men in-

trånget ändå inte kan anses tillräckligt betydande, exempelvis på grund av att uppgifterna 

inte är särskilt känsliga eller används i syften som inte är att anse som känsliga.  

3.4 ANALYS AV SKYDDEN FÖR DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN 

Det är främst tre skydd för den personliga integriteten som den svenska lagstiftaren har att 

förhålla sig till. 

Skyddet i artikel 8 i Europakonventionen har som ovan redovisats ett vitt tillämpnings-

område. Skyddet i RF 2:6 st 2 är begränsat att avse endast betydande ingrepp i den person-

liga integriteten och är därför snävare än skyddet i artikel 8. Det kan dessutom diskuteras 

om artikel 8 omfattar fler olika typer av intrång än vad RF 2:6 st 2 gör. En sådan diskussion 

kan endast grundas på skyddets utformning och vad som sagts i förarbetena till det svenska 

skyddet, eftersom det är relativt och dess omfattning därför ännu inte har blivit närmare 

preciserat. Utifrån skyddets utformning kan detta tyckas omfatta färre typer av företeelser 

än vad artikel 8 omfattar. Skyddet i RF är främst utformat som ett skydd mot att det all-

männa får del av särskilt känsliga uppgifter om enskilda. Diskussionen i propositionen ger 

liten ledning i varför ”särskilt känsliga” uppgifter om personliga förhållanden är skydds-

värda. I Integritetsskyddskommitténs slutbetänkande som ligger till grund för nämnda pro-

position finns dock viss vägledning i frågan. Kommittén anger som motiv för att ta in det 

nya stycket i RF 2:6 att det materiella skyddet för den personliga integriteten i RF 2:3 & 6 st 

1 inte bygger på en helhetssyn av värdet av skyddet för den personliga integriteten. Kom-

mittén påtalade att; 

                                                        
76 Prop 2009/10:80 s 177. 
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”[G]enom en sådan helhetssyn erkänns och betonas respekten för människovärdet och för 

varje människas rätt till självbestämmande”.77  

De moment som kommittén ansåg var särskilt viktiga att ha i åtanke när rättighetsinskrän-

kande åtgärder övervägs var skydd för enskildes privata tankar och förtroliga kommunikat-

ion med andra, den egna kroppen samt möjligheten att själv avgöra om känsliga uppgifter, 

som rör t ex hälsa eller sexualliv, ska spridas till andra, dels en rätt att stänga om sig, dvs att 

kunna avskärma sig från omgivningen. 

”Dessa särskilt viktiga moment som formar uppfattningen om vad som utgör en människas 

personliga integritet bildar också en utgångspunkt för kommitténs överväganden huruvida 

skyddet för den personliga integriteten behöver och bör förstärkas genom ny lagstiftning.”78 

Detta talar för att det nya grundlagsskyddet även syftar till att skydda autonomin.  

Någon allmängiltig redogörelse för vilka olika typer av fall som faller in under respektive 

område är omöjlig att göra eftersom det både enligt artikel 8 Europakonventionen och RF 

2:6 st 2 krävs att denna bedömning görs i det enskilda fallet. Generellt kan dock sägas att 

artikel 8 torde ha ett vidare tillämpningsområde än RF 2:6 st 2, i vart fall på grund av att 

endast betydande intrång omfattas av skyddet. Det kan ändå inte uteslutas att det, i det 

enskilda fallet, kan uppstå situationer då handlanden anses utgöra intrång enligt RF 2:6 st 2 

men inte i den rätt som föreskrivs i artikel 8. 

  

                                                        
77 SOU 2008:3 s 256. 
78 SOU Ibid s 245. 
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4 INFILTRATION  

I detta avsnitt definieras först begreppet infiltration. Därefter redogörs för hur infiltration 

kan användas av polisen. För frågeställningen i denna uppsats är det nämligen inte av in-

tresse hur metoden faktiskt används, i Sverige, eller i andra delar av världen. Det som är in-

tressant är hur integritetskränkande metoden i sig kan anses vara. För att utvärdera detta 

måste metoden, så som den i det följande definieras, beaktas förutsättningslöst. På grund 

av detta beskrivs endast metodens möjliga användningsområden i detta avsnitt. Dock häm-

tas viss inspiration och vägledning i resonemangen kring detta utifrån uppgifter om hur 

metoden faktiskt används och har använts.79 

4.1 DEFINITION AV INFILTRATIONSBEGREPPET 

När infiltration nämns har de flesta förmodligen en egen bild av detta innebär. Många 

kommer kanske att tänka på spelfilmerna med Johan Falk och Peter Rätz-härvan som blev 

uppmärksammad i början av 2000-talet. Vid en bedömning av hur integritetskränkande 

infiltration är, är det dock viktigt att stanna upp och fundera på vad som egentligen inbe-

grips i begreppet infiltration. Måste det vara en polis som infiltrerar eller kan det vara en 

person som agerar på uppdrag av polisen? Om det kan vara en icke-polis, när uppstår då en 

infiltration? När blir ”uppgiftslämnaren” infiltratör? Är det så snart någon utomstående 

lämnar uppgifter, vilka som helst till polisen, eller krävs det att ”uppdragstagaren” inleder 

en nära relation med en misstänkt och fortlöpande rapporterar till polisen om den miss-

tänktes förehavanden på polisens initiativ?  

Det finns ingen entydig definition av begreppet infiltration.  När SPANEK (arbetsgrup-

pen angående spaning mot ekonomisk brottslighet) fick i uppdrag att utarbeta förslag till 

metoder vid spaning mot grov ekonomisk brottslighet i slutet av 70-talet avsåg de med 

begreppet att ta tjänst hos någon i syfte att erhålla upplysningar för uppdagande av brott. Grup-

pen påtalade att infiltration kan ske genom en polisman men även med hjälp av en bulvan 

som står under omedelbar ledning av polisen. Den menar även att objekt för infiltrationen 

kan vara såväl en misstänkt person eller verksamhet, som någon som kan antas sitta inne 

med information om brott.80 

Polismetodutredningen ansåg inte att det var nödvändigt att skapa en ”legaldefinition” av 

begreppet när utredningen år 2010 skulle avgöra om metoden behöver regleras. Dock klar-

                                                        
79 Noteras bör att de hänvisningar som görs i avsnitt 4.2 inte är direkta källor till texten. Noten hänvisar till 
vart inspiration till resonemangen kommit från. 
80 SPANEK s 132. 
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gjorde utredningen vad denna avsåg med begreppet. Den förklarade att den använde be-

greppet infiltrationsoperation för att beteckna dolda undersökningar där interaktion med målper-

sonerna bedrivs med hjälp av aktivt vilseledande och där det är fråga om vilseledande som har 

en viss varaktighet över tiden.81 JO menar i sitt remissyttrande att denna definition är alldeles 

för vid. Han påtalar att den innefattar alla situationer där människor luras att göra sådant de 

inte skulle ha gjort om de vetat att den de hade att göra med var polis eller agerade på poli-

sens uppdrag.82  

Jag instämmer i att definitionen bör göras snävare.  När det handlar om polisiär infiltrat-

ion är det givetvis först och främst en förutsättning att det är det polisen som leder infiltrat-

ionsoperationen. Enskilda kan inte infiltrera varandra på eget bevåg. Däremot kan enskilda 

agera infiltratörer på uppdrag av polisen. I de fallen krävs det dock att den enskilda agerar 

utifrån polisens instruktioner och/eller har dennes samtycke för att det ska utgöra infiltrat-

ion. Ett konkluderat handlande från polisens sida kan också innebära att den enskilde har 

ett uppdrag av polisen.83 

Därtill torde det, som Polismetodutredningen framhåller, krävas ett vilseledande för att 

det ska röra sig om infiltration. Om en enskild anförtror sig till en polisman i tron att denne 

inte är polis och polisen för informationen vidare för att informationen verkar betydelsefull 

för polisens arbete, rör det sig inte om infiltration. 

Det krävs även att infiltrationen genomförs i syfte att utreda eller bekämpa brottslighet. 

Civilpoliser som rör sig på allmänna platser är inte infiltratörer så fort de talar med någon 

som inte vet att de är poliser och inte heller om en polis råkar upptäcka ett brott i en sådan 

situation. Det rör sig heller inte om infiltration om en person självmant kommer till polisen 

och lämnar uppgifter om kriminalitet. Däremot utgör det infiltration om detta utvecklar sig 

till ett sammarbete där polisen uppmuntrar personen att försöka få mer information och 

meddela polisen om detta. 

Därtill måste undersökningen pågå under en viss tid eller genom upprepade aktioner för 

att det ska röra sig om infiltration. Att en ouniformerad polis vid ett tillfälle efterfrågar in-

formation om en potentiell brottslig verksamhet räcker således inte för att det ska röra sig 

om infiltration.  

                                                        
81 SOU 2010:103 s 100 ff. 
82 Remissyttrande av Justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger över betänkandet Särskilda 
spaningsmetoder (SOU 2010:103) s 5. 
83 Jfr Europadomstolens avgöranden i målen MM mot Nederländerna, A mot Frankrike och Van Vondel mot 
Nederländerna där domstolen ansåg att privatpersonerna i fallet handlat å polisens vägnar och att myndighet-
en därmed kunde ställas ansvarig för handlandet. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att polisiär infiltration alltid måste ledas av polisen eller med 

polisens medgivande. Därtill måste det vara en dold aktiv undersökning, av en verksamhet eller en 

person, med brottsbekämpande eller brottsutredande syfte som innefattar ett vilseledande i fråga om 

infiltratörens verkliga identitet och/eller intentioner. Dessutom måste undersökningen pågå 

under en viss tid och vilseledandet ska ske vid flera tillfällen för att det ska röra sig om infilt-

ration. Syftet med infiltrationen måste därtill vara att infiltratören ska få en inte obetydlig 

relation till målpersonen eller verksamheten  

Det är denna definition som ligger till grund för resonemangen om infiltrationsme-

todens integritetskänslighet i denna uppsats.  

4.2 INFILTRATIONSMETODENS ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

Infiltration kan användas, antingen på spaningsstadiet för att hålla polisen informerad om 

misstänkta personer och verksamheter, eller när en person är misstänkt för ett visst be-

gånget brott för att få fram bevisning om detta.  

I första fallet kan en infiltratör försöka nästla sig in i en verksamhet som polisen vill ha 

uppsikt över. I SPANEK-rapporten exemplifieras detta med att infiltratören exempelvis 

kan ta tjänst i verksamheten som ekonomisk eller juridisk konsult eller som bodyguard. 

Polisen kan även använda sig av infiltratörer i den allmänna spaningsverksamheten.84 Poli-

sen kan exempelvis placera en infiltratör med en fiktiv historia och identitet på platser där 

kriminella ofta vistas för att denne ska knyta kriminella kontakter som kan bidra till att poli-

sen får upp ögonen för ny potentiell kriminell verksamhet. 

I det andra fallet, när polisen vill ha bevisning om ett redan begånget brott, torde det var 

mest effektivt ur bevissynpunkt att polisen får bevisningen dokumenterad, exempelvis ge-

nom att infiltratörens samtal med den misstänkte spelas in. Infiltratören kan även tipsa 

polisen om vart bevisning om brottet finns eller underlätta för polisen att ta sig in i lokaler 

där bevisningen finns.85 

Polisen kan även infiltrera personer som kan ha uppgifter om kriminell verksamhet. In-

filtratören kan till exempel försöka skapa en nära relation till den misstänktes anhöriga.86 

Infiltratörer som rekryteras kan vara personer som redan befinner sig i kriminella kretsar 

och därför har lätt att vinna målpersonen eller personernas förtroende och därigenom er-

                                                        
84 Se SPANEK s 132. 
85 Se bl a SPANARK s 35 ff & Europadomstolsmålet Bykov mot Ryssland. 
86 Se SPANEK s 132. 
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hålla information om verksamheten. Infiltratörer kan även vara specialutbildade för ända-

målet. I det senare fallet torde det för det mesta röra sig om polisinfiltratörer.87 

Infiltrationsmetoden lämpar sig särskilt väl för vissa typer av spaning. Vad som särskilt 

skiljer spaningsmetoden infiltration, från andra spaningsmetoder är att polisen kan efter-

fråga en viss typ av information vid övervakningen. Vid annan övervakning som exempel-

vis kameraövervakning, telefonavlyssning och buggning får polisen endast den information 

som den misstänkte råkar yppa just när denne är utsatt för övervakningen. Detta gör att 

infiltration kan vara mycket effektiv i situationer då annan övervakning inte är verknings-

full. Särskilt vad gäller kriminella nätverk och liknande, är metoden effektiv. Professionella 

kriminella personer vet ofta i vilka situationer de kan övervakas och undviker därför att 

prata om sin kriminallitet på telefon eller på andra platser där de kan tänkas vara överva-

kade. Dessutom kan de ha olika kodord och liknande i sin kommunikation, vilka inte poli-

sen känner till. Dock kan individer i kriminella grupper inte undvika att samarbeta, då skulle 

det inte längre vara någon kriminell grupp. Därför måste dessa kriminella tala om sin krimi-

nalitet med andra personer som de litar på. Om polisen lyckas få in en infiltratör i ett kri-

minellt nätverk som vinner övriga medlemmarnas förtroende får polisen därför tillgång till 

information som annars aldrig varit möjlig att komma över. 

4.3 NUVARANDE RÄTTSLÄGE GÄLLANDE INFILTRATION 

Som ovan beskrivits ställs det olika krav på den rättsliga regleringen beroende på hur in-

tegritetskänslig en åtgärd är. I denna del beskrivs först de rättsliga ramar som polisen har att 

förhålla sig till i sin brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet. Därefter besk-

rivs den rättsreglering och de principer som sätter ramarna för polisens infiltrationsverk-

samhet samt vad som gäller rörande bemyndigande att använda infiltration och tillsyn av 

infiltrationsverksamheten.  

I Polislagen (PL) finns det allmänna bestämmelser om polisverksamhetens syfte, poli-

sens uppgifter, polisväsendets organisation mm. I 1 § beskrivs polisverksamhetens ända-

mål. Enligt bestämmelsen ska polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och 

säkerhet samt se till att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp som ett led i 

samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet. I 2 § beskrivs polisens uppgifter. 

Dessa är bl a att förebygga brott, övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra 

störningar därav, ingripa när sådana har inträffat samt att bedriva spaning och utredning i 

fråga om brott som hör under allmänt åtal.  

                                                        
87 Se SOU 2010:103 s 89. 
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I 8 § framgår de allmänna principer som polisen har att iaktta i allt polisarbete. Dels besk-

rivs de så kallade behovs- och proportionalitetsprinciperna och dels beskrivs legalitetsprin-

cipen. Behovsprincipen innebär att polisen endast får ingripa när det är nödvändigt för den 

aktuella farans eller störningens avvärjande eller undanröjande. Proportionalitetsprincipen 

innebär att polisen måste göra en avvägning i det enskilda fallet om ett ingripande är pro-

portionerligt i förhållande till ett motstående intresse.88 

Legalitetsprincipen togs med i lagen för att tydliggöra att en polisman är skyldig att följa 

sådan speciell reglering som gäller för vissa former av polisingripanden, oavsett om han 

anser det försvarligt att handla på ett annat sätt.89 

I 8 § st 2 anges att ett ingripande som begränsar någon av de grundläggande fri- och rät-

tigheter som avses i 2 kap regeringsformen inte får grundas enbart på bestämmelserna i 

första stycket. För sådana ingripanden, som exempelvis hemlig telefonavlyssning, buggning 

och husrannsakan, finns det särskilda regler som legitimerar att metoden används samt 

sätter upp ramarna för hur och när metoden får användas.  

Vad gäller infiltration finns det dock inga sådana särskilda bestämmelser i lag. De enda 

specifika regler på området som finns allmänt tillgängliga är Rikspolisstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd om användande av informatörer.90 Det framgår inte klart om även in-

filtratörsverksamhet, så som den definieras i denna uppsats, omfattas av föreskriften. Uti-

från innehållet i föreskriften kan man dock förmodligen dra den slutsatsen. I 9 § beskrivs 

exempelvis att en person får antas som informatör om han eller hon bl a har bedömts ha 

tillgång till information om brott eller brottslingar och vara lämplig som informatör samt är 

motiverad för uppgiften. Skrivningarna ”antas som informatör” och ”lämplig som informatör” 

tyder enligt min mening på att ”informatören” är tänkt att användas under en viss tid och 

därmed kan det inte heller uteslutas att denne på polisens initiativ försöker få fram uppgif-

ter om den potentiellt kriminella verksamheten. Fortsättningsvis är utgångspunkten i denna 

uppsats att även infiltration, så som den definieras i detta kapitel, omfattas av rekommen-

dationen. Detta för att avsikten troligtvis inte är att polisen vid informatörsverksamhet, 

men inte vid infiltration, ska följa de enda rekommendationer som rikspolisstyrelsen utfär-

dat på området.  

I föreskriften regleras dock inte att polisen får använda sig av infiltration Det framgår 

inte heller när polisen får använda sig av infiltration förutom att det uppställs krav på att en 

                                                        
88 Berggren & Munck (2013-11-13 Zeteo) PL 8 §. 
89 Ibid 
90 RPSFS 2007:5, FAP 490-1. 
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riskanalys måste gjorts innan och att den som antas som informatör måste vara lämplig för 

ändamålet.91 Vad som framgår är att användande av informatörer ska ingå som ett led i 

polismyndighetens brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamhet samt ska syfta 

till att tillgodose myndighetens planlagda underrättelsebehov. Därmed kan det kanske antas 

att detta även sätter ramen för när infiltrationen får användas.92 Om så är fallet har polisen 

mycket vidsträckta befogenheter att använda sig av infiltration enligt föreskriften. Att den 

får användas i den brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamheten innebär i så 

fall att polisen får använda den vid all typ av spaning, såväl innan som efter förundersök-

ning inletts. Dessutom finns det inga begränsningar av vilka personer som får infiltreras för 

dessa behov.  I enlighet med PL 8 § skall dock alltid behovs- och proportionalitetsprinci-

perna tillämpas. 

4.4 TILLSYN OCH KONTROLLMEKANISMER  

Vad gäller tillsyn och kontroll ska Rikspolisstyrelsen enl PL 7 § utöva tillsyn över polisen. 

Enligt polisförordningen (PF) 2 a § ska Rikspolisstyrelsen i sin tillsynsverksamhet särskilt 

beakta att polisverksamheten bedrivs i överensstämmelse med de prioriteringar och riktlin-

jer som riksdagen och regeringen har slagit fast för den samt att polisverksamheten uppfyll-

ler rättssäkerhetens krav. 

Utöver detta ska Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden utöva tillsyn över de brotts-

bekämpande myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade 

skyddsidentiteter och därmed sammanhängande verksamhet. Syftet med nämndens kon-

troll är alltså att bedöma om en eventuell användning av bl a hemliga tvångsmedel skett i 

enlighet med lag eller annan författning.93 

JO har även till uppgift att, på Riksdagens vägnar, utöva tillsyn över tillämpningen, i den 

offentliga verksamheten, av lagar och andra författningar. Tillsynen omfattar såväl själva 

polismyndigheten som de där anställda befattningshavarna.94 Även JK utövar tillsyn över 

myndigheter. 

Under och inför en infiltrationsoperation ska det enligt rikspolisstyrelsens föreskrifter 

finnas en person vid polismyndigheten där infiltrationsoperationen utförs som står under 

länspolismästaren och har det övergripande ansvaret för informatörsverksamheten. Därtill 

ska det finnas en myndighetsansvarig kontrollant som bl a ska planera, kontrollera och följa upp 

                                                        
91 RPSFS 2007:5, FAP 490-1 9 §. 
92 Ibid. 
93 http://www.sakint.se/4.-Informationsbilaga-%28ny-version-nya-PDL-och-inhaemtningslagen%29.pdf, 
hämtad 2013-12-13. 
94 http://www.jo.se/sv/Om-JO/. 
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polismyndighetens informatörverksamhet samt en kontrollant som ska leda, kontrollera och 

följa upp den verksamhet som bedrivs av en eller flera hanterare. Hanteraren ansvar bl a för 

de löpande kontakterna med en eller flera informatörer.95 

Det finns ingen reglering rörande vem som ska fatta beslut om att inleda en infiltrat-

ionsoperation. Enligt förarbetena till Polislagen ska dock beslut om så kallade ”okonvent-

ionella spaningsmetoder”, vari infiltration inbegrips, oavsett om de sker före eller efter för-

undersökning inletts alltid fattas av åklagare eller polisman i polischefsbefattning.96 I Polis-

metodutredningen från 2010 påtalas emellertid bara att ett godkännande på chefsnivå be-

hövs för att en infiltrationsoperation ska få inledas.97 

  

                                                        
95 RPSFS 2007:5, FAP 490-1 4, 5, 8-14 §§. 
96 SOU 1982:63 s 142. 
97 SOU 2010:103 s 89. 
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5 INFILTRATIONMETODENS INTEGRITETSKÄNSLIGHET 

I detta avsnitt diskuteras infiltrationmetodens integritetskänslighet med hänsyn till de ovan 

redovisade ändamålen med skyddet. Först identifieras eventuella integritetskänsliga mo-

ment som kan uppkomma vid användandet av metoden. Därefter diskuteras dessa integri-

tetskänsliga moment och den svenska lagstiftningen rörande infiltration dels i förhållande 

tillskyddet för privatlivet i Europakonventionen och dels skyddet för den personliga in-

tegriteten i RF.  

När de integritetskänsliga momenten diskuteras i det följande bortses från hur infiltrat-

ionsmetoden faktiskt används idag. Detta för att bedömningen i uppsatsen avser i vilken 

mån metoden, som sådan, är integritetskänslig. Metoden kommer även i viss mån jämföras 

med andra polisiära spaningsmetoder och även dessa beaktas, i denna bedömning, under 

förutsättning att dessa kan användas obegränsat. 

5.1 INTEGRITETSKÄNSLIGA MOMENT VID ANVÄNDANDET AV INFILTRATION 

Integritetsaspekter i det allmännas övervakning av-, och insamling av information om en-

skilda uppkommer, så som beskrivits i avsnitt 2.3, vid; 

1. Insamling av känslig information om individer, 

2. övervakning av individer i många olika sorters sammanhang, 

3. avsaknad av avgränsad och skyddad kommunikation.  

I den mån det finns moment vid användandet av en spaningsmetod som påverkar någon av 

dessa integritetsaspekter är dessa ”integritetskänsliga moment”. I infiltrationsmetoden finns 

det integritetskänsliga moment som motsvarar alla ovan nämnda integritetsaspekter.  

När en individ blir infiltrerad av en person som utger sig för att exempelvis vara dennes 

vän, finns det risk att denne får del av känslig information om individen, sådan information 

som personen bara delar med sig av till vänner men som aldrig skulle yppas för en repre-

sentant för stadsmakten. Detta kan påverka individens autonomi. För att undvika detta kan 

en person som tror att den kan bli infiltrerad komma att undvika att utveckla nära relation-

er till andra människor. I vart fall kanske personen undanhåller sina innersta känslor och 

tankar för personer som denna annars hade kunnat anförtro sig till. 

Med infiltrationsmetoden kan polisen även få del av en stor kvantitet-, samt många olika ty-

per av information om en enskild. Även om uppgifterna isolerade inte är särskilt känsliga, kan 

den sammantagna bilden av all information göra att polisen får en detaljerad bild av indivi-

dens liv och angelägenheter. Dessutom kan polisen, med hjälp av metoden, få specificerad 
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information som den efterfrågar. Detta bidrar till att polisen effektivare kan övervaka den 

enskilde. Polisen kan t ex genom att ta reda på var personen kommer uppehålla sig, hur 

personen kommer att handla eller vem personen kommer träffa, göra riktade övervaknings-

insatser i form av exempelvis buggning eller telefonavlyssning för att få mer information 

som är av intresse för polisen. Detta bidrar även till att polisen kan komma att övervaka 

platser där personen tror sig kunna tala ostört eller handla utan att någon uppmärksammar 

detta. På detta sätt kan polisen, med hjälp av metoden, effektivt övervaka individer utan att 

individerna har möjlighet att undvika denna kontroll. Detta gör sig särskilt gällande om 

metoden kombineras med andra polisiära spaningsmetoder som buggning, telefonavlyss-

ning, annan informatörsverksamhet mm. 

Vad gäller rätten till avgränsad och skyddad kommunikation påverkas denna i infiltrations-

sammanhang av att den infiltrerade vilseleds i fråga om en infiltratörs egentliga identitet 

och avsikter. Polisen får del av denna kommunikation genom ett vilseledande, istället för så 

som vid andra övervakningsmetoder som exempelvis telefonavlyssning, genom att över-

vakningen är dold. Detta kan påverka individers möjlighet till autonomi på ett annat vis än 

som är fallet vid övervakningsmetoder där teknisk utrustning används. Vid sistnämnda 

typen av övervakning måste individen nämligen fundera på var den talar, för att undvika att 

övervakningsapparaturen snappar upp sådant de vill hålla privat. Vid infiltration blir det 

med vem den pratar med som är avgörande. Om individer skulle tro att vem som helst i 

dess omgivning kan vara en infiltratör på uppdrag av polisen skulle detta förmodligen på-

verka vilken information individen valde att dela med sig av till personer i dess omgivning. 

Dessutom skulle individerna förmodligen bli mer misstänksamma mot andra människor 

och ha svårt att fullt ut lita på någon. 

Det ovan sagda kan alltså i betydande mån påverka individers möjligheter till autonomt 

handlande. Om individer drar sig för att skapa sociala relationer till andra, såväl nära som 

ytliga, och inte vågar anförtro sig åt någon, påverkar detta självklart individers välbefin-

nande. Som ovan redogjorts för menar Westin bland annat att individer har ett behov av att 

anförtro sig åt nära och kära men även ibland till främlingar. Dessutom måste individer 

enligt Westin, ha en möjlighet att kunna dra sig undan och få avkoppling från upprätthål-

landet av de olika roller som individen spelar i olika sammanhang. Förutom att minskad 

autonomi påverkar individers välbefinnande är autonomi även, som ovan belysts, en förut-

sättning för demokratin. 

Att infiltration är en så pass effektiv spaningsmetod, särskilt i samband med andra spa-

ningsmetoder, möjliggör även att polisen kan få tillgång till i princip vilka typer av uppgifter 
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som helst om enskilda, förutsatt att infiltratören är tillräckligt bra på att vilseleda och skapa 

förtroende hos den infiltrerade. Detta är positivt ur den synpunkten att polisen lättare kan 

erhålla specifik efterfrågad information. Dock är detta enbart positivt så länge polisen 

handlar för att uppfylla sina lagstadgade uppgifter. I ett korrupt samhälle är metodens ef-

fektivitet snarare en risk. Metoden är minst lika effektiv för att exempelvis kartlägga poli-

tiska åsikter eller religiös tro. Även i en välfungerande rättsstat finns det risker med meto-

dens effektivitet. En kedja är inte starkare än dess svagaste länk. Enskilda personer i den 

offentliga förvaltningen kan fatta dåliga beslut eller ha personliga agendor, vilket exempel-

vis den nyligen uppdagade Rom-registreringen av Skånepolisen tydligt visar på. 

5.2 EUROPAKONVENTIONEN  

5.2.1 INFILTRATION- INTRÅNG I RÄTTEN TILL PRIVATLIV ENLIGT ART 8? 

I Morehams ovan redovisade systematisering98 om vilka intressen som omfattas av artikeln 

återfinns insamling av information om enskilda, såväl känslig som icke känslig. Så som be-

skrivits omfattar artikeln även uttryckligen rätten till en avgränsad och skyddad kommunikation 

då det i artikeln anges att var och en ska ha rätt till sin korrespondens. Därtill ingår en rätt 

till autonomi i form av att individer dels ska ha rätt att fritt utveckla sin personlighet och 

identitet samt dels att fritt leva sitt liv som de själva väljer det. Artikeln inrymmer även en 

rätt för enskilda att undandra sig oönskad uppmärksamhet och dessutom att ha möjlighet 

att utveckla relationer med andra. Alla integritetskänsliga moment i infiltrationsmetoden 

omfattas således av skyddet och det är även tydligt att autonomi är ett skyddsintressen en-

ligt artikel 8.  

Vad gäller skyddet mot maktmissbruk framgår detta ur de krav Europadomstolen ställer 

på den nationella lagstiftningen. Enligt Europadomstolen måste det i den nationella lag-

stiftningen finnas tillräckligt tydlig lagstiftning och tillräckliga rättssäkerhetsmekanismer för 

att ge individen skydd mot godtyckliga ingrepp. 

Det är dock inte fastställt av Europadomstolen att infiltration utgör ett ingrepp i den rätt 

till privatliv som artikel 8 ger. Tvärtom finns det ett fall där infiltration inte ansetts utgöra 

ett sådant ingrepp.  

I målet Lüdi mot Schweiz hade den schweiziska polisen fått ett tips om att Lüdi plane-

rade att köpa 5 kg kokain. Polisen inledde en förundersökning och en förundersöknings-

domare informerades om den förestående operationen. Polisen bestämde att en specialut-

bildad polis för ändamålet skulle agera infiltratör och utge sig för att vilja köpa kokain av 

                                                        
98 Se avsnitt 3.3.1. 
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Lüdi. Lüdi och infiltratören kom överens om att infiltratören skulle köpa 2 kg kokain av 

Lüdi. När polisen genomsökte Lüdis lägenhet fann de 2 kg kokain där.99 Europadomstolen 

menade att i detta fall utgjorde användandet av en infiltratör inte ett intrång i rätten till privat-

liv. Domstolen betonade att polisen trodde att det rörde sig om ett stort narkotikanätverk 

och att den skulle komma att lägga beslag på en stor mängd kokain. Domstolen menade att 

Lüdi därför måste varit medveten om att han var involverad i en verksamhet som var 

straffbar och att han därför löpte en risk att bli infiltrerad av en polis med uppdrag att av-

slöja honom.100 

Fallet är dock besynnerligt ur flera aspekter. För det första följs inte den struktur som 

domstolen brukar använda när den avgör om ett agerande utgör ett brott mot artikel 8. 

I fallet tycks det som att domstolen vid avgörandet av om agerandet utgör ett ingrepp i rätten 

till privatliv beaktat sådana omständigheter som vanligtvis brukar behandlas när det ska 

avgöras om intrånget är godtagbart enligt andra punkten i artikeln. Domstolen tycks i fallet 

ha fäst vikt vid att det rörde sig om en stor narkotikaaffär och att det därför inte var något 

intrång i rättigheten över huvud taget. Vanligtvis brukar domstolen inte beakta sådana om-

ständigheter redan i detta stadie, utan tar upp detta vid bedömningen av om ingreppet är 

”nödvändig” enligt p 2.  

Domstolen lade även vikt vid att infiltrationsoperationen kontrollerats av en förunder-

sökningsdomare och detta kan ha påverkat domstolens bedömning. Om så är fallet är detta 

också ett bakvänt angreppssätt. Aspekter om effektiva system mot maktmissbruk brukar, 

även de, behandlas i den senare bedömningen, efter att ingrepp i rättigheten konstaterats, 

när det ska avgöras om det finns stöd i lag för ingreppet. Om det finns omfattande rättssä-

kerhetsgarantier kring förfarandet kan dessa nämligen ibland uppväga för ett mindre tydligt 

lagstöd.101  

Dessutom är domstolens argumentation i fallet, enligt min mening, ologisk. Domstolen 

hävdar att Lüdi borde vetat att han begick brottsliga handlingar och därför kunde komma 

att infiltreras och att detta bidrog till att det inte utgjorde något intrång i rättigheten. Om 

man skulle ta fasta på detta resonemang skulle ingen polisiär spaningsmetod utgöra ett in-

trång i rätten till privatlivet, i vart fall inte när det verkligen är en brottsling som övervakas, 

eftersom denne då borde förstått att den kan komma att övervakas. 

                                                        
99 Målet Lüdi mot Schweiz p 9-14. 
100 Ibid p 40 & 41. 
101 Cameron s 496. 
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Menar domstolen att det skulle utgjort ett intrång i rätten till privatliv om personen i efter-

hand visade sig vara oskyldig? Om polisen skulle tvingas följa en sådan praxis skulle den 

ställas inför betydande problem. Då måste polisen redan innan infiltrationsoperationen veta 

att den som ska infiltreras är skyldig till brottet. Detta skulle för det första innebära att poli-

sen inte kan använda sig av metoden för att ta reda på om ett brott verkligen är för handen. 

För det andra tvingas då polisen att göra en bedömning som den nationella domstolen ska 

göra.  

Cameron menar dock att man inte bör fästa för stor vikt vid Lüdimålet.  

”The case was in 1992 and the Court treated the issue perfunctorily. Organized crime activi-

ties have apparently increased in European states since this time, and it is reasonable to as-

sume that the use of informants and under-cover agents to infiltrate organized crime has also 

increased. The problems involved in the use of informants and undercover agents have also 

become better known. For example, an infiltrator can be given access to premises by crimi-

nals unaware that s/he is working for the police. When unobserved, s/he is in the position to 

secure the same goals as an operation involving the use of traditional coercive open or covert 

measures (entry onto premises, search, and seizure). Such measures, the Court has empha-

sized many times, must be under judicial control. However, by “outsourcing” these to an in-

filtrator or by using an undercover agent, the way is opened to avoid existing safeguards.” 

Jag instämmer i Camerons argument. Jag ser inget skäl till att det skulle ha någon betydelse 

för integritetskränkningsbedömningen om samma integritetskänsliga information om en 

enskild erhålls med den ena eller andra metoden.  

Vilken typ av information och vilken kvantitet av information som kan erhållas med me-

toden borde utgöra en fristående bedömningsgrund för integritetskränkningsfrågan. Därtill 

borde en andra fristående bedömningsgrund utgöras av hur pass kränkande typen av metod 

är. Hypotetiskt sett torde den mest kränkande metoden i detta avseende vara om polisen 

begagnade sig av någon slags hemlig tankeläsning och den minst kränkande, helt öppen 

spaning av uniformerade poliser på allmän plats.   

Utöver Lüdimålet finns det inga mål där domstolen uttalar sig om huruvida infiltration i 

sig utgör ett intrång i rätten till privatliv enlig art 8. I de fall där infiltratörer figurerat har i 

vissa fall aldrig artikel 8 behandlats utan målet har rört huruvida bevis som anskaffats med 

hjälp av infiltration eller brottsprovokation kan användas i en rättegång enligt art 6. I andra 

fall har det handlat om en infiltrationsoperation där det i samband infiltrationen gjorts in-
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spelningar. Domstolen har då endast beaktat om den sammantagna operationen, med fo-

kus på själva inspelningen, utgör ett intrång i rätten till privatliv.102   

Rättsläget på området är således oklart. Det är svårt att spekulera i vilken bedömning dom-

stolen skulle göra om ett mål där enbart infiltrationsmetodens integritetskänslighet är aktu-

ell kom upp till prövning idag. Europadomstolen är ingen författningsdomstol. Viktigt att 

beakta är att domstolen alltid gör sina bedömningar utifrån förutsättningarna i det aktuella 

fallet och det därför är svårt att dra några generella slutsatser kring innebörden av Europa-

domstolens autonoma begrepp och principer.103  

Med detta sagt ska det nu i det följande trots detta diskuteras huruvida infiltration kan 

tänkas utgöra ett intrång i rätten till privatliv enligt artikel 8 utifrån ett ändamålsresone-

mang. Det fall som har närmast koppling till detta är Bykovmålet. I fallet blev klaganden 

utsatt för en infiltration där infiltratören var utrustad med kroppsmikrofon så att polisen 

kunde avlyssna och spela in vad som sades. I fallet menade domstolen att det var ostridigt 

att de åtgärder som vidtogs av polisen i genomförandet av den hemliga operationen utgjort 

ingrepp i den sökandes rätt till skydd för sitt privatliv enligt artikel 8. Frågan är om domsto-

len skulle komma till denna slutsats även om infiltratören inte var utrustad med kroppsmik-

rofonen. Om han istället exempelvis direkt efter sitt möte med den misstänkte rapporterade 

muntligt till polisen vad som sagts.  

Cameron menar att det går att göra en åtskillnad mellan en situation där ett samtal med 

en infiltratör spelas in och en situation där det inte gör det. I det förstnämnda fallet har en 

inspelning vanligtvis ett mycket större bevisvärde vid en efterföljande rättegång, inom vissa 

system tillåts man kanske inte ens presentera vittnesmål av en infiltratör som rör innehållet 

i ett samtal med den åtalade. Frågan är dock om skillnaden är relevant för frågan om det 

skett ett intrång i rätten till privatlivet. Cameron påtalar att i båda fallen har personen fått 

tillträde till hemmet och möjlighet att tala med den övervakade genom en vilseledande åt-

gärd.104  

Enligt min mening är skillnaden även relevant på grund av att det kan anses som mer 

kränkande att det man säger spelas in. Frånsett att en inspelning har bättre bevisvärde, så 

erhåller polisen generellt sett en mer detaljerad och exakt information om individen, genom 

att själv avlyssna en situation än om polisen får den återberättad för sig. Om informationen 

dessutom spelas in får polisen ytterligare möjlighet att djupare analysera det som sägs i situ-

                                                        
102 Se exempelvis målet Allan mot Förenade kungariket. 
103 Cameron s 495. 
104 Ibid s 513. 
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ationen. Dessutom kan en inspelning spelas upp hur många gånger som helst. Därmed kan 

en större krets personer få del av information om individen, såväl känslig, som information 

av stor kvantitet. Å andra sidan ger infiltrationsmomentet, som ovan nämnts, andra effekter 

för autonomin än vad hemlig avlyssning allena gör. Infiltration påverkar i större mån indi-

viders möjligheter att skapa sociala relationer. Ur den synvinkeln är infiltration som metod 

kanske mer integritetskränkande än vad avlyssning i olika former är. Samtidigt måste kom-

binationen av att informationen direkt avlyssnas av polisen, spelas in samt att detta görs 

med hjälp av infiltration utgöra ett betydligt mycket större integritetsintrång än de båda 

metoderna var för sig. Utifrån detta resonemang kan infiltration ibland vara lika integritets-

kränkande som avlyssning av olika slag.  

Sammanfattningsvis omfattar skyddet i artikel 8 alla de integritetskänsliga moment med 

infiltration som identifierats i denna uppsats. Dessutom har artikeln såväl ”begränsning av det 

allmännas makt” som ”individens rätt till ett privatliv” som skyddsintressen. Detta talar för att 

metoden borde utgöra ett ingrepp enligt artikeln. Dock kan möjligen metoden anses vara 

mindre integritetskränkande än vissa andra spaningsmetoder som exempelvis buggning 

eller hemlig avlyssning med kroppsmikrofon. Om så blir fallet kan domstolen kräva mindre 

långtgående krav på förutsebarhet i den nationella lagstiftningen eller mindre omfattande 

kontrollmekanismer.105  

5.2.2 DEN SVENSKA REGLERINGENS FÖRENLIGHET MED KRAVEN I ART 8  

Om infiltration skulle anses utgöra ett intrång i den rätt som artikel 8 Europakonventionen 

ger finns det inga hinder i Regeringsformen mot att det saknas lagstöd för metoden. Varken RF 

2:20 eller RF 8:2-3 är tillämpliga i denna situation, dessa reglerar bara de svenska fri- och 

rättigheter som uttryckligen tas upp i RF 2:20. I en sådan situation blir det till att avgöra om 

den svenska regleringen kan anses vara förenlig med de legalitets- och rättssäkerhetskrav 

som Europakonventionen föreskriver och som Europadomstolen har fastställt. 

Enligt Europakonventionen artikel 8 krävs som ovan nämnts inte lagstöd i den mening-

en att det ska vara motsvarande svensk ”lagform” men det ställs vissa rättssäkerhetskrav på 

den nationella regleringens utformning och nationella kontrollmekanismer.  

På senare tid har dock Europadomstolen i sin praxis betonat betydelsen av skriven lag 

som reglering när det gäller övervakning men den rättsliga ramen behöver inte vara helt 

och hållet lagstadgad. Viss utfyllnad av innehållet i normerna kan fastställas i administrativa 

                                                        
105 Cameron s 543 ff. Detta behandlas utförligare i nästa avsnitt. 
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förordningar eller bindande rättspraxis så länge den nationella lagen uppfyller kraven på 

rättsäkerhet som domstolen satt upp. 106  

I det ovan nämnda Bykovmålet uttalade domstolen vilka krav som ställs på den nationella 

lagstiftningens precision i fall som dessa.107  

Domstolen menade att frasen ”i enlighet med lag” inte endast kräver efterlevnad av nat-

ionell lagstiftning utan också avser kvalitén på den nationella lagen. Den nationella lagen 

måste vara förenlig med rättsstatsprincipen. När det gäller dold övervakning som utförs av 

offentliga myndigheter ska det i nationell lag finnas skydd mot godtyckliga ingripanden i 

den enskildes rätt enligt artikeln. Dessutom måste lagen vara tillräckligt tydlig i fråga om 

under vilka omständigheter och på vilka villkor de offentliga myndigheterna har rätt att 

använda sig av sådana hemliga åtgärder. För att den nationella lagen ska uppfylla ”kvalitets-

kravet” enligt artikel 8 måste det framgå hur stort handlingsutrymme myndigheten har även 

om detta inte nödvändigtvis måste införlivas i den materiella rätten. 

Hur preciserad den nationella lagen ska vara måste avgöras i det enskilda fallet. Eftersom 

genomförandet av åtgärden inte kunde granskas av de berörda personerna ansågs det dess-

utom strida mot rättsstatsprincipen om den verkställande maktens lagenliga befogenhet i 

detta avseende tog sig uttryck som en ohämmad makt. 108 

I målet ”Klass mot Tyskland” förordade domstolen tydligt ett system för rättslig kontroll 

av bemyndigandeförfarandet, och konstaterade att ”rättsstatsprincipen” bland annat med-

för att den verkställande maktens inskränkningar av den enskildes rättigheter ska bli före-

mål för en effektiv prövning. Denna prövning ska enligt domstolen normalt sett ska göras 

av den dömande makten, åtminstone i sista instans, eftersom en domstolskontroll erbjuder 

de bästa garantierna för oberoende, opartiskhet och ett korrekt förfarande. 109 

Klart är att Rikspolisstyrelsens ovan redovisade föreskrift inte uppfyller dessa kriterier. 

Inte heller de allmänna bestämmelserna i Polislagen, ens tillsammans uppfyller dessa krav. 

Regleringen är inte tillräckligt tydlig för att ge enskilda en tillräcklig antydan om under vilka 

omständigheter och på vilka villkor offentliga myndigheter får använda sig av infiltration 

och inte heller för att skydda mot godtyckliga intrång i skyddet. 

Vad gäller bemyndigandeförfarandet så finns det förmodligen inte ett tillräckligt tydligt 

system för rättslig kontroll av detta. Det torde inte räcka att det i förarbetena framhålls att 

                                                        
106 Ibid s 436. 
107 I fallet handlade det som sagt om infiltration i kombination med hemlig kroppsavlyssning och inspelning. 
Möjligt är att domstolens uttalanden inte skulle vara gällende för det fallet det endast rör sig om infiltration. 
108 Målet Bykov mot Ryssland p 76. 
109 Målet Klass mot Tyskland p 55 & Cameron s 468 ff. 
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beslut om inledande av en infiltrationsoperation alltid ska beslutas av en polischef eller en 

åklagare, särskilt eftersom man i Polismetodutredningen menar att det endast krävs beslut 

av polischef. Därtill är det inte säkert att polis i chefsbefattning eller åklagare skulle anses 

vara tillräckligt fristående från den verkställande makten.110 

Alltså skulle den svenska regleringen rörande infiltration inte vara förenlig med Europa-

konventionens rättssäkerhetskrav om infiltration ansågs utgöra ett intrång i rätten enlig 

artikel 8. 

Dock kan man fråga sig om dessa rättssäkerhetskrav alltid måste upprätthållas, oavsett 

hur integritetskränkande en metod anses vara. Cameron resonerar kring detta i sin expertrapport. 

Han menar att beroende på detta kan domstolen acceptera olika grader av skyddsåtgärder. 

Därtill kan domstolen även på grund av samma omständighet, tillåta olika grader av förutse-

barhet. Cameron menar att detta bekräftas i Uzunmålet. I målet hade en terroristmisstänkt 

persons bil utrustats med en GPS-sändare. Domstolen ansåg att övervakning via GPS av 

förflyttning på offentliga platser utgjorde ett mindre intrång i den övervakade personens 

privatliv än vad telefonavlyssning gör. Därför menade domstolen att man inte behövde 

tillämpa de ”striktare principer” som tillämpas vid telefonavlyssning utan kan tillämpa de 

mer ”allmänna principerna” om tillräckligt skydd mot godtycklig överträdelse av rättighet-

erna i artikel 8. Domstolen godtog därmed ett generellt bemyndigande att använda ”tek-

niska medel” som tillräcklig rättslig grund för åtgärden i det fallet.  Dock beaktade domsto-

len även att det i den nationella ”lagen” fanns ett flertal andra faktorer som i praktiken be-

gränsade användningen av de tekniska åtgärderna, särskilt det faktum att de endast kunde 

användas för att utreda tillräckligt allvarliga brott och att de nationella domstolarna tilläm-

pade ett proportionalitetstest och skulle kunna utesluta bevis.111  

Möjligt är att infiltration kan komma att anses som mindre integritetskränkande än tele-

fonavlyssning och avlyssning med hemlig kroppsmikrofon och att det därför kommer att 

ställas lägre krav på den nationella lagstiftningen vid infiltration än vad som görs vid an-

vändning av de förstnämnda metoderna. Enligt min mening torde dock infiltration, utifrån 

ett ändamålsresonemang, utgöra ett minst lika betydande integritetsintrång som exempelvis 

telefonavlyssning.112 Om lägre krav ställdes på denna metod skulle polisen kunna kringgå de 

rättssäkerhetskrav som uppställts för inhämtning av integritetskänsliga uppgifter vid andra 

metoder genom att inhämta lika känsliga uppgifter med hjälp av infiltrationsmetoden.  

                                                        
110 Se Cameron s 513 ff.  
111 Ibid s 543 ff & målet Uzun mot Tyskland. 
112 Se avsnitt 5.2.1. 
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5.3 REGERINGSFORMEN 

5.3.1 INFILTRATION - INTRÅNG I SKYDDEN FÖR DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN I 

REGERINGSFORMEN? 

Skyddet för den personliga integriteten i RF 2:6 st 2 omfattar endast särskilt känsliga uppgifter 

om enskilda. Det kan antingen handla om flera olika mindre känsliga uppgifter som till-

sammans blir känsliga eller om enstaka uppgifter som i sig är mycket känsliga.  

Den första integritetsaspekten, att polisen kan få del av känsliga uppgifter om individen, 

täcks därför av grundlagsskyddet. Dessutom täcks den andra integritetsaspekten, att polisen 

med begagnandet av metoden kan komma att få information av många olika slag om individen 

i de fall denna information sammantaget kan anses särskilt känslig.  

Vad gäller den tredje aspekten, att individer ska ha en skyddad och avgränsad kommunikation 

så omfattas detta av skyddet. Insamling av information om enskildas personliga förhållan-

den, exempelvis telefonavlyssning och signalspaning omfattas uttryckligen. Detta tyder på 

att möjligheten till avgränsad och skyddad kommunikation är ett skyddsintressen enligt 

andra stycket. I förarbetena nämns även särskilt att sådan övervakning även utgörs av in-

hämtande av information som sker utan teknisk utrustning. 113 Att skyddad kommunikation 

ska omfattas uttrycks även tydligt av integritetsskyddskommittén i förarbetena.114 

  Vad gäller individers autonomi så har denna som ovan nämnts varit ett skyddsintresse 

i det svenska skyddet för privatlivet men främst som en förutsättning för den fria åsikts-

bildningen och demokratin. Det är dock med hänsyn till förarbetena troligt att även ett 

individperspektiv legat till grund för det nya skyddets utformning.115  

I svensk rätt har som framgått den maktbegränsande funktionen av skyddet inte betonats 

särskilt. Dock finns det, så som i artikel 8 Europakonventionen, krav på lagstöd vid integri-

tetsintrång. Enligt legalitetsprincipen finns det även krav på förutsebarhet i lagstiftningen 

vilken bland annat ska motverka godtycke i den offentliga maktutövningen. Vid ingrepp 

som har ansetts betydande har det även uppställts olika rättssäkerhetsgarantier som exem-

pelvis att beslut om användandet av vissa integritetskänsliga polisiära metoder ska fattas av 

åklagare.  

Skillnaden mellan skyddet i Europakonventionen och skyddet i RF är att det i svensk rätt 

inte, på samma vis som av Europadomstolen, understrukits att skyddet måste innefatta 

                                                        
113 Se avsnitt 3.3.2.2. 
114 Se avsnitt 3.4. 
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erforderliga rättssäkerhetsgarantier mot godtycklig maktutövning. När detta diskuterats i svenska 

förarbeten har det främst varit med avseende på att uppfylla de krav som Europadomsto-

len ställer upp i frågan. 

Vad gäller skyddet i RF 8:2 p 2 torde det rimligen, som ovan framhållits, omfatta samma 

typer av företeelser som RF 2:6 st 2 gör, men enligt denna bestämmelse krävs inte att in-

greppet är betydande. Även insamling av mindre känsliga uppgifter kan alltså innebära ett 

ingrepp enligt den senare bestämmelsen. I övrigt torde detsamma som gjorts gällande angå-

ende RF 2:6 st 2 gälla även för detta skydd.  

Infiltration är med största sannolikhet en sådan typ av företeelse som faller in under skyd-

dets tillämpningsområde. Särskilt med tanke på att det i förarbetena påpekades att skyddet 

omfattar även sådan övervakning som sker utan att informationen dokumenteras med hjälp 

av teknisk utrustning.  

För att skyddet ska bli tillämpligt krävs det dock att ett handlande utgör ett betydande in-

trång i den personliga integriteten. Frågan blir alltså i denna del om infiltrationsmetodens 

integritetskänsliga moment kan anses så betydande? 

Enligt förarbetena ska det vid denna bedömning läggas stor vikt på uppgifternas karak-

tär. Regeringen menar att ju känsligare uppgifterna är desto mer ingripande måste det all-

männas hantering av uppgifterna normalt anses vara.  Även hantering av ett litet antal upp-

gifter kan med andra ord innebära ett betydande intrång i den personliga integriteten om 

uppgifterna är av mycket känslig karaktär.116 Vid infiltration finns det en risk att infiltratö-

ren får del av mycket känsliga uppgifter om målpersonen beroende på hur nära relation 

infiltratören lyckas skapa till denne. Därtill kan en infiltratör även komma att få en stor 

kvantitet information om den infiltrerade om operationen pågår under en längre tid.  

Frågan är om det ändå finns något som talar för att infiltration skulle vara mindre in-

tegritetskränkande än andra spaningsmetoder. Det kan ha betydelse att inga tekniska 

hjälpmedel används så som jag argumenterar i anslutning till samma bedömning ovan gäl-

lande artikel 8 i Europakonventionen.  Dock påpekas det, som ovan nämnts, uttryckligen i 

förarbetena till RF 6:2 st 2 att skyddet omfattar även sådan övervakning som sker utan att 

informationen dokumenteras med hjälp av teknisk utrustning. 117  Det är svårt att tänka sig en sådan 

övervakning som är mer integritetskränkande än infiltration. 

Förmodligen kan en infiltrationsoperation utgöra ett betydande intrång i den personliga in-

tegriteten beroende på hur operationen genomförs. Faktorer att beakta i detta avseende är 

                                                        
116 Se avsnitt 3.2.2 
117 Se avsnitt 3.2.2 
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hur lång tid operationen pågår, hur nära kontakt infiltratören får med målpersonen, hur 

öppen målpersonen är mot infiltratören etc. 

Enbart det förhållandet att integritetsintrång som omfattas av RF 2:6 st 2 kan upp-

komma i vissa fall vid användandet av infiltrationsmetoden är skäl nog för att metoden 

tydligt bör lagregleras. 

Grundlagsskyddet gäller nämligen för alla intrång som omfattas av skyddet, oavsett i vilka 

sammanhang de uppkommer. Om de uppkommer ofta eller sällan vid användandet av en 

viss metod spelar ingen roll. När de uppkommer aktiveras skyddet. Om det inte finns 

lagstöd i de fallen skyddet aktiveras är sådana åtgärder från det allmännas sida inte tillåtna 

enligt RF 2:20.  

Samma fråga gör sig gällande vad gäller andra spaningsmetoder. Vid exempelvis hemlig 

kameraövervakning är det inte säkert att polisen alltid kommer över tillräckligt känslig, eller 

tillräckligt stor mängd, information för att det ska omfattas av skyddet i RF 2:6 st 2. Ändå 

har det ansetts att denna metod behöver regleras med hänsyn till bl a det nya grundlags-

skyddet.118 Något annat vore opraktiskt. I de fall metoden medför betydande intrång i den 

personliga integriteten måste det finnas lagstöd för att använda den.  Annars får metoden 

inte användas när den innebär ett intrång i skyddet, även om det finns ett legitimt behov av 

att använda metoden.  

Sammanfattningsvis finns det enligt min bedömning en påtaglig risk att vissa infiltrat-

ionsoperationer kan komma att omfattas av skyddet för den personliga integriteten i RF 2:6 

st 2.  

Efter detta konstaterande behöver det inte göras någon bedömning av huruvida RF 8:2 

st 2 är tillämpligt. Dock krävs det enligt detta skydd att det finns tydligt rättsligt stöd även 

för integritetsintrång som inte utgör betydande intrång i den personliga integriteten. Om 

lagstiftaren skulle göra en annan bedömning av om infiltration utgör intrång i skyddet för 

den personliga integriteten kvarstår dock detta krav. 

5.3.2 DEN SVENSKA INFILTRATIONSREGLERINGENS FÖRENLIGHET MED KRAVEN I 

REGERINGSFORMEN 

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användande av informatörer är inte 

tillräckligt lagstöd om infiltration utgör ett intrång i skyddet för den personliga integriteten 

eftersom det enligt RF 2:20 krävs stöd i lag, stiftad av riksdag för sådana intrång. 

                                                        
118 SOU 2010:103 s 265. 
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Även om infiltrationsmetoden inte skulle anses kunna utgöra intrång i skyddet skulle den 

utgöra in ingrepp i enskildas personliga förhållanden enligt RF 8:2 p 2. Inte heller i ett så-

dant fall kan Rikspolisstyrelsens föreskrifter om användande av informatörer utgöra till-

räckligt lagstöd eftersom denna föreskrift är en verkställighetsföreskrift.119 Verkställighets-

föreskrifter är i första hand tillämpningsföreskrifter av rent administrativ karaktär. Lagre-

gleringen får inte genom verkställighetsföreskrifter tillföras något väsentligt nytt. De kan 

därför inte innebära nya ingrepp i enskildas personliga förhållanden.120 

Det finns alltså inget uttryckligt lagstöd för metoden. Det har dock framhållits i vissa 

förarbeten, däribland av Polismetodutredningen, att metoden inte är särskilt integritets-

kränkande och de allmänna bestämmelserna i PL 2 och PL 8 därför utgör tillräckligt stöd 

för att använda sig av metoden.121  

”Enligt svensk rätt gäller att polisen inte behöver något uttryckligt lagstöd för alla åtgärder 

som vidtas för att kunna utföra polisiära uppgifter. Enligt 8 § första stycket Polislagen kan 

polisen med stöd enbart av den bestämmelsen vidta olika typer av åtgärder under förutsätt-

ning att ingripandet är försvarligt med hänsyn till syftet och att ingripandet inte begränsar fri- 

och rättigheterna enligt regeringsformen. 

 Polisens s.k. okonventionella spaningsmetoder, av vilka infiltration har ansetts vara en, har 

hittills inte lagreglerats särskilt utan anses omfattas av de allmänna spaningsbefogenheterna i 

2 § Polislagen.”122 

Utredningen utgår tydligen från att infiltrationsmetoden inte innebär ett ingrepp i några fri- 

eller rättigheter. Dock hävdas inte att metoden helt saknar integritetskänslighet. Detta kan 

tolkas som att utredningen anser att RF 8:2 p 2 blir tillämplig. Frågan är om dessa bestäm-

melser i Polislagen verkligen uppfyller kraven för att utgöra ”lagstöd” i den mening som 

avses i RF 8:2 p 2?  

Vad gäller PL 2 § påpekas i ett remissyttrande från Uppsalas juridiska fakultetsnämnd att 

bestämmelsen inte ens är tillräckligt tydlig för att uppfylla de krav på författningsstöd som 

gäller enligt RF 1:1 st 3 vid all myndighetsutövning.123 Om så är fallet torde bestämmelsen 

inte heller vara tillräckligt preciserad för att utgöra lagstöd för ingrepp enligt RF 8:2 p 2 och 

                                                        
119 Enligt PL 30 § får närmare föreskrifter för verkställighet av denna lag meddelas av regeringen eller den myn-
dighet som regeringen bestämmer. I Förordning (1989:773) med instruktion för rikspolisstyrelsen har rege-
ringen bemyndigat rikspolisstyrelsen att utfärda vissa typer av föreskrifter. 
120 Holmberg et al (2013-12-20 Zeteo) RF 8:7. 
121 SOU 2010:103 s 111. 
122 Ibid s 112. 
123 Remissyttrande över särskilda spaningsmetoder (SOU 2010:130) från Uppsala Universitet Juridiska fakul-
tetsnämnden s 2. 



 
 

49 
 

8:3 st 1 eftersom ett sådant ingrepp innefattar myndighetsutövning men därutöver även 

utgör ett betungande ingrepp i enskildas personliga förhållanden. Möjligen kan det därför 

även ställas högre krav på lagstödets precision i en sådan situation än om det enbart hade 

utgjort myndighetsutövning. Bestämmelsen i PL 2 § är utformad som följande;  

Till polisens uppgifter hör att 

1. förebygga brott och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten,  

2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar därav samt in-

gripa när sådana har inträffat,  

3. bedriva spaning och utredning i fråga om brott som hör under allmänt åtal,  

4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen 

kan ges av polisen,  

5. fullgöra den verksamhet som ankommer på polisen enligt särskilda bestämmelser.  

I remissyttrandet framhålls att bestämmelsen enbart utpekar behörig myndighet och där-

med endast fyller den funktionen av legalitetsprincipen. Det enda paragrafen kan användas 

till är, enligt remissvaret, att utläsa vilket område som ligger under polisens ansvar. 124 

Utifrån hur paragrafen är utformad tycks denna slutsats rimlig. I bestämmelsen finns 

inget som legitimerar att polisen får ingripa. Bestämmelsen grundar sig dock på den tidigare 

gällande 2 § i Polisinstruktionen. Denna innefattade inte bara en beskrivning av polisens 

uppgifter utan utgjorde även ett bemyndigande för polisen att vidta de åtgärder som be-

hövs för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Det påpekades i förarbetena att det i 

den dåvarande polisutbildningen understryktes att bestämmelsen måste tolkas med försik-

tighet och endast undantagsvis får tas till intäkt för mera konkreta ingreppsbefogenheter, 

eftersom dessa bör framgå av uttryckliga författningsbestämmelser.125  

 Vid den tidpunkten, innan Polislagens tillkomst, ansågs det ligga i sakens natur att ex-

empelvis våld fick användas i polisverksamheten. I och med den då nya fri- och rättighets-

katalogen i RF beslutades att de grundläggande bestämmelserna i polisinstruktionen skulle 

överföras i en ny polislag. 1975 års polisutredning uttalande bland annat att  

”[I] princip gäller att de inskränkningar som bygger på endast sedvanerätt eller annan allmän 
praxis, på allmänna grundsatser e.d. inte får inkräkta på de grundläggande fri- och rättigheter 
som tillkommer medborgarna.”  

                                                        
124 Remissyttrande över särskilda spaningsmetoder (SOU 2010:130) från Uppsala Universitet Juridiska fakul-
tetsnämnden s 2. 
125 SOU 1979:6 s 292 & Prop 1983/84:111 sida 72. 



 
 

50 
 

År 1981 beslutade Riksdagen att Polislagen skulle utarbetas. 1981 års polisberedning som 

skulle ta fram förslaget återgav 1975 års polisutrednings uttalande men tillade för egen del 

att;  

”Grundlagsmotiven ger dock vid handen att man för rättighetsingrepp kan godta ett indirekt 
lagstöd, dvs ett stöd som tolkningsvis kan utläsas ur en lagbestämmelse.”126  

Vilka grundlagsmotiv den senare utredningen hänvisar till framgår dock inte. På detta vis 

ansåg utredningen att man fått formellt stöd för åtminstone det stora flertalet polisingri-

panden som idag anses tillåtna.127 

Detta är grunden till att de allmänna bestämmelserna i Polislagen anses utgöra lagstöd 

för olika ingripanden från polisen som inte inskränker det grundläggande fri och rättighet-

erna i RF kap 2. Frågan är om slutsatsen är rimlig? Innan den frågan berörs bör det andra 

åberopade lagstödet behandlas.  

Angående PL 8 § påpekas i remissyttrandet att denna paragraf endast anger hur polisen 

får ingripa, inte att den får göra det och att befogenheten att ingripa måste sökas i andra 

paragrafer än dessa.128 PL 8 § lyder som följande: 

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

reskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åt-

gärdens 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. 

 Ett ingripande som begränsar någon av de grundläggande fri- och rättigheter som avses i 2 

kap. regeringsformen får ej grundas enbart på bestämmelserna i första stycket. ” 

Så som bestämmelsen är utformad är det tvetydigt hur den ska tolkas. Om man bara ser till 

första stycket är det tydligt att det är just hur polisen ska ingripa som avses. Ser man även 

till andra stycket kan bestämmelsen tolkas e contrario, som att bestämmelserna i första 

stycket kan ligga till grund för ett ingripande så länge inte någon av de grundläggande fri- 

och rättigheterna begränsas.  

Enligt förarbetena till PL ville man med andra stycket tydliggöra att åtgärder som inkräk-

tar på de grundläggande fri- och rättigheterna inte får vidtas med stöd av första stycket. 

                                                        
126 Naarttijärvi s 81 & SOU 1982:63 s 45. 
127 SOU 1982:63 s 45. 
128 Remissyttrande över särskilda spaningsmetoder (SOU 2010:130) från Uppsala Universitet Juridiska fakul-
tetsnämnden s 2. 
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Motsatt ståndpunkt, menade man, skulle nämligen i realiteten innebära att lagstiftaren över-

lämnade åt myndigheterna att dra gränsen kring rättighetsskyddet.129 

Beredningen ansåg därtill att så som tidigare varit fallet kunde en allmän bestämmelse 

om polisens uppgifter även i fortsättningen tjäna som allmän rättsgrund inte bara för poli-

sens skyldigheter utan också för dess befogenheter: det gäller exempelvis polisens rätt att 

meddela tillsägelser och erinringar eller, som man ibland brukar säga, dess befallningsrätt. 

Beredningen ansåg dock att;  

”stöd i lag måste tillskapas för sådana ingrepp i de medborgerliga rättigheterna som man an-
ser bör utgöra tjänsteplikter för polisen även i fortsättningen men som i dag inte kan grundas 
på någon annan författningsbestämmelse än 2 §”.  

Beredningen påpekar dock att en långt driven detaljreglering på detta område varken önsk-

värd eller ens möjlig. För att polisens möjligheter att fullgöra sitt arbete i överensstämmelse 

med svenska rättstraditioner ska garanteras även i situationer som inte är möjliga att förutse 

är det ofrånkomligt att bestämmelser i detta ämne till en del måste vara allmänt hållna och i 

rätt betydande utsträckning lämna utrymme för avvägningar hänförliga till föreliggande 

situationer.130  

Vad gäller PL 2 § framgår det inte av bestämmelsen när polisen får vidta de åtgärder som 

innefattas i paragrafen. Det lämnas exempelvis öppet om polisen aktivt får spana på vem 

som helst, hur detta ska göras mm. Å andra sidan kan det möjligen argumenteras för att PL 

2 § i kombination med PL 8 § kan utgöra något slags allmänt stöd för polisingripanden. I 

den sista bestämmelsen regleras ju hur polisen får ingripa. För att ta exemplet spaning igen 

så skulle detta ge att:  

Polisen ska bedriva spaning i fråga om brott som hör under allmänt åtal men bara på ett 

sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter och om 

tvång måste tillgripas, ska detta ske endast i den form och den utsträckning som behövs för 

att det avsedda resultatet ska uppnås.  

Ett ingripande som begränsar någon av de grundläggande fri- och rättigheter som avses i 

2 kap. regeringsformen får inte grundas enbart på bestämmelserna i första stycket. 

Är denna utformning tillräckligt tydlig för att utgöra lagstöd i enlighet med RF 8:2? Det 

är svårt att dra några slutsatser om detta eftersom det inte är klart hur höga krav som ställs 

på lagstödets precision beroende på hur ingripande ett ingrepp i enskildas personliga för-

                                                        
129 Prop. 1983/84:111 s 73. 
130 Ibid s 74. 
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hållanden är.131Ur rättssäkerhetssynpunkt vore det dock önskvärt att alla ingrepp i enskildas 

personliga förhållanden klart och tydligt var reglerade. Dock skulle, så som beredningen 

framhåller, polisens arbete bli mindre flexibelt om alla befogenheter som polisen har 

gentemot enskilda reglerades var för sig. Rimligt vore om sådana ingrepp i enskildas per-

sonliga förhållanden som är mer betydande, men som ändå faller utom rättighetsskyddet i 

RF 2 kap, tydligt reglerades. Mindre betydande ingrepp som därtill kräver snabba beslut 

kunde däremot grundas på ett mer generellt lagstöd.  

Beredningen exemplifierade typer ingrepp som kan göras med stöd i det ”generella 

lagstödet” med polisens befallningsrätt. Enligt beredningen är dessutom en detaljerad regle-

ring av polisens befogenheter inte önskvärd när det rör sig om polisarbete där oförutsedda 

situationer uppstår och där avvägningar måste göras utifrån den föreliggande situationen. 

Polisens befallningsrätt är definitivt en sådan befogenhet som är svår att reglera eftersom 

situationer snabbt kan uppkomma då polisen måste fatta snabba beslut. Detta är dock inte 

fallet vad gäller infiltration. Vid beslutandet av om en infiltrationsoperation ska inledas 

finns det åtminstone viss tid att konsultera en reglering för att avgöra om metoden bör 

användas i det enskilda fallet.  

Sammanfattningsvis är det oklart om PL 2 & 8 §§ kan utgöra rättslig grund för infiltrat-

ion om infiltration endast utgör ett ingrepp i enskildas personliga förhållanden enlig RF 8:2 

p. Enligt min mening torde infiltration dock kunna innebära ingrepp i skyddet för privatli-

vet i FR 2:6 st 2. Klart är att PL 8 § inte ett tillräckligt lagstöd för ett sådant ingrepp, detta 

framgår tydligt i st 2.  

  

                                                        
131 Se avsnitt 3.2.2. 
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Utifrån ett ändamålsresonemang inryms flera integritetskänsliga moment i infiltrationsmetoden 

vilka torde vara så pass betydande att de i vissa fall när metoden används, aktualiserar det 

nya grundlagsskyddet i RF och, alternativt, eller skyddet i Europakonventionen. Detta är 

dock, vad gäller båda skydden, varken fastslaget i praxis eller i förarbeten. Frågan är om de 

ändamålsresonemang som förts i denna uppsats kan läggas till grund för hur lagstiftaren 

bör agera. Det finns viss kritik som kan invändas mot dessa.  

En invändning kan vara att metoden infiltration aldrig kan påverka autonomin i en så-

dan utsträckning att det får någon märkbar effekt för rättsstaten, demokratin eller indivi-

dernas välbefinnande. Resonemangen i teorierna bygger på att metoden används frekvent 

eller att människor uppfattar det som en rimlig möjlighet att personer i deras närhet kan 

vara polis-infiltratörer. Eftersom metoden är så pass resurskrävande för polisen torde 

främst personer eller verksamheter som polisen med fog misstänker för brott infiltreras.  

Detta är en rimlig invändning. Vad som dock måste beaktas är att även personer i den 

misstänktes närhet komma att påverkas, beroende på omfattningen av infiltrationen. Därtill 

är en misstänkt alltid oskyldig tills det att den är dömd. Misstänkta har också rätt till skydd 

för sin personliga integritet. 

Att metoden är resurskrävande och därför inte används på måfå kan säkert också vara 

riktigt. Vid en jämförelse med exempelvis telefonavlyssning krävs det betydligt mer tid och 

planering för att polisen ska få tillstånd en infiltrationsoperation. Men när polisen väl har 

fått tillstånd en fungerande infiltratörsverksamhet så kan den underhållas under en längre 

tid. I en sådan situation kan betydligt många fler komma att påverkas än vid en enskild tele-

fonavlyssning.  

Det kan även ifrågasättas om infiltrationsmetoden verkligen är mer resurskrävande än 

andra övervakningsmetoder om man ser till resultatet. Vid infiltration kan polisen som sagt 

få tag på de uppgifter den är intresserad av. Om polisen med hjälp av buggning eller tele-

fonavlyssning försökte få samma information från en kriminell som vet vart denne kan vara 

avlyssnad, skulle polisen behöva lägga betydligt mer tid och resurser på denna typ av över-

vakning innan den fått den information den söker, om den ens skulle få den överhuvudta-

get. 

Därtill kan tilläggas att det inte är klart hur vanlig metoden är idag. Polisen kanske an-

vänder sig av metoden i större utsträckning än den medger. Med tanke på att metoden är så 

pass effektiv och helt oreglerad (det krävs inte ens att någon är misstänkt för ett brott för 

att metoden ska få användas) så torde den vara ganska betydelsefull för polisen. Så som det 
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nu är, att polisen med hjälp av metoden kan övervaka personer i situationer då andra över-

vakningsmetoder inte vore tillåtna, eller i vart fall kräver att särskilda regler iakttas, så 

kanske metoden föredras framför andra metoder och därmed användas mer. 

Fortfarande kvarstår dock frågan om människor uppfattar risken att bli infiltrerade som 

ett så pass stort hot att detta kan påverka deras autonomi? 

Det är en bra fråga. Infiltration har inte varit en sådan metod som upprört folket, i vart 

fall inte dess integritetsaspekter. Förmodligen uppfattar gemene man det som mer troligt 

att dess datakommunikation är övervakad av staten eller olika företag, än att de riskerar att 

vara infiltrerade. Infiltration skulle förmodligen endast påverka autonomin om metoden 

kom att användas frekvent och för många olika typer av brott, allvarliga som bagatellartade, 

och detta var allmänt känt, eller om stadsmakten inte var att lita på. 

Är då detta ett argument för att infiltration inte bör omgärdas av de rättssäkerhetsgaran-

tier som andra metoder som ansetts integritetskänsliga gör? Kanske inte. Samma argument 

kan göras gällande för flera andra typer av övervakningsmetoder. Exempelvis uppfattar nog 

gemene man det inte som en överhängande risk att de ska få sin telefon avlyssnad eller sitt 

hus buggat. Dessa övervakningsmetoder har ändå ansetts behöva omgärdas av starka krav 

på rättssäkerhetsgarantier.  

Det som är avgörande för om skyddet skall bli tillämpligt är förmodligen att det finns en 

risk eller möjlighet att en metod missbrukas, påverkar autonomin eller negativt påverkar indi-

viders välbefinnande. Om så är fallet ska denna metod omgärdas av erforderliga rättssäker-

hetsgarantier, oavsett hur stor sannolikheten är att detta sker i ett visst samhälle vid en viss 

tidpunkt. 

Enligt min mening kan därför denna ändamålsdiskussion ge en indikation om vad som 

krävs för att integritetsskyddet ska vara tillgodosett när infiltration används. 

Lagstiftaren bör därför beakta att infiltrationsmetoden innehåller flera integritetskänsliga 

moment som i vissa fall kan vara betydande beroende på hur infiltrationsoperationen ter sig 

i det enskilda fallet. Risk finns att en ”ren” infiltrationsoperation utgör ett ingrepp artikel 8 

Europakonventionen eller det nya grundlagsskyddet i RF. För att uppfylla de krav som 

skydden ställer på lagstiftningen med marginal bör metoden därför regleras i lag samt i en-

lighet med de striktare rättssäkerhetskrav som ställs enligt Europakonventionen.132  Särskilt 

eftersom det inte finns några hållbara skäl till att metoden ska förbli oreglerad.133 

                                                        
132 Se avsnitt 5.2.2. 
133 Se avsnitt 5.3.2 rörande diskussionen om flexibilitet i polisens arbete. 



 
 

55 
 

I dagsläget är det teoretiskt sett så att det yttersta ansvaret för att ett grundlags- eller kon-

ventionsbrott inte begås vid infiltration ligger på den polis som beslutar om genomförandet 

av infiltrationsoperationen. Denne måste alltså i det enskilda fallet avgöra om infiltrationen 

kan komma att bli så integritetskränkande att den inte får användas. Detta är enligt min 

mening en orimligt svår bedömning för en enskild polisman att göra. Därtill är en sådan 

ordning inte lämplig ur rättssäkerhetssynpunkt. Sådana överväganden borde göras av lag-

stiftaren. 

Även om infiltration inte skulle anses utgöra ett ingrepp i skyddet i RF 2:6 st 2 vore ett 

klarare rättsläge önskvärt med hänsyn till rättssäkerheten. 

Såsom tidigare framhållits finns det krav på uttryckligt författningsstöd även för ingrepp i 

enskildas personliga förhållanden som inte är så betydande att det faller in under RF 2:6 st 

2. Hur tydligt ett sådant författningsstöd måste vara är inte klarlagt men det kan diskuteras 

om de allmänna bestämmelserna i Polislagen uppfyller dessa krav. Rimligt är att det krävs 

tydligare lagstöd ju större ingrepp i enskildas personliga förhållanden det handlar om. Ef-

tersom infiltration åtminstone borde ligga på gränsen till att vara så betydande att det om-

fattas av grundlagsskyddet så torde det i varje fall krävas ett lagstöd där det går att utläsa 

befogenheten att använda sig av metoden, samt under vilka omständigheter metoden får 

användas, direkt ur lagtexten. 
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