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Jag vill här rikta ett särskilt tack till personalen vid 

Militärpolisenheten på Livgardet för deras mycket 

trevliga mottagande under två intressanta 

studiebesök.  
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Förkortningar och terminologi 

EKMR Europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna 

FFS-MP Försvarsmaktens föreskrifter om militärpolisen 

(FFS 2011:1) 

HD   Högsta domstolen 

HovR   Hovrätt 

HR   Häradsrätt 

JK   Justitiekansler 

JO   Justitieombudsman 

MP   Militärpolis 

MPE   Militärpolisenheten 

NJA   Nytt juridiskt arkiv 

PHS   Polishögskolan 

PL   Polislagen (1984:387) 

Prop.   Proposition 

RF   Regeringsformen 

RPS   Rikspolisstyrelsen 

SOU   Statens offentliga utredningar 

SvJT   Svensk Juristtidning 

SÄPO   Säkerhetspolisen 

SkL   Skadeståndslagen (1972:207) 

TR   Tingsrätt 

UD   Utrikesdepartementet 
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Behörighet Termen används i uppsatsen som en 

synonym till jurisdiktion, alltså till 

exempel under vilka premisser 

militärpolisen får vidta åtgärder. 

 

Befogenhet Begreppet betecknar vad som får 

göras när behörighet föreligger, med 

andra ord vilka åtgärder som då får 

vidtas. 

 

Civil polis, civilpolisiära, etc. Termen används som benämning för 

det som i vardagligt tal kallas 

’polis’, för att tydligt särskilja dessa 

från militärpolis. Det är alltså inte 

poliser i civila kläder som menas när 

begreppen används. 

 

Friheter, rättigheter, fri- och rättigheter Dessa termer används med samma 

innebörd och variationen dem 

emellan görs endast på stilistisk 

grund. 

 

Tjänsteman, Polisman Tjänsteman och polisman används 

som könsneutrala begrepp då detta 

överensstämmer med lagstiftningens 

språkbruk. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Sverige finns dels civil polis, dels en militär sådan. Den civila polisen kan dagligen ses 

köra på utryckningar, patrullera staden, eller utreda brott. Den militära polisen däremot 

syns mycket sällan i det civila samhället och om gemene man skulle känna igen 

militärpolisen (MP) är tveksamt. Trots dessa uppenbara skillnader finns många likheter 

och de arbetar till stor del på samma sätt. Problem uppstår emellertid när det kommer 

till att avgöra vilken myndighet som har behörighet att utreda ett visst brott – är det 

polismyndigheten eller Försvarsmakten? Detta huvudbry är inte endast akademiskt då 

det kan få faktiska följder för invånare i Sverige och då en felaktig tillämpning kan leda 

till konsekvenser för både den enskilde och staten. 

Varje individ som vistas i Sverige åtnjuter ett antal fri- och rättigheter som 

garanteras dels genom RF, dels genom EKMR. Det finns förstärkta skydd för att inte 

staten ska kunna begränsa dessa utan trängande anledning, skydd som ofta genomförts 

som formkrav. Dessa skydd är en vital del av vad som normalt betecknas som krav i en 

rättsstat och ska som sådana garanteras i Sverige.
1
 Problem uppstår när rättsregleringar 

är otydliga till den grad att man kan fråga sig om de grundläggande fri- och 

rättigheterna kan anses skyddade nog för att vara värdiga en rättsstat. 

I motsats till vad många kanske tror finns det i Sverige en militär motsvarighet till 

vår civila polis och som är verksam också i fredstid. Att militärpolisens behörighet är 

oklart definierad gör att skiljelinjen mellan när MP kontra när den civila polisen ska 

agera är oklar, en oklarhet som ter sig allvarlig med hänsyn till det våldsmonopol staten 

har tillerkänt polisen. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda när militärpolisen är behörig och anses ha 

polisiära befogenheter. Avsaknaden av en tydlig gräns ska belysas och problematiseras 

med krav uppställda av lagstiftaren som utgångspunkt. Vidare görs en 

konsekvensanalys av att tydlig lagstiftning gällande MP:s behörighet saknas, och då 

främst vad en individ i Sverige har för möjligheter till kompensation på grund av 

                                                 

1
 Thelin, s. 9 ff; Ekroth, s. 24 ff; Nergelius, s. 85 
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rättighetskränkande åtgärder vidtagna utan att normhierarkin respekterats vid 

rättighetsbegränsningen. 

1.3 Avgränsning 

I detta arbete avgränsar jag min frågeställning till att gälla svensk militärpolis som 

verkar inom Sveriges territorialgräns. Detta hänför sig till att militär som är i 

internationell tjänst normalt lyder under andra regler, såsom insatsregler (”Rules of 

Engagement”)
2
, de mandat som ger den svenska truppen rätt att vistas i landet,

3
 samt 

eventuella andra regler som uppställs av befälhavare på plats.
4
 Vidare saknas under 

utlandsmission normalt en intressekonflikt med den svenska civila polisen. Den 

eventuella intressekonflikt med exempelvis afghansk polis som kan uppstå väljer jag att 

inte kommentera. 

1.4 Metod och material 

Vid författandet av detta arbete använder jag mig av den rättsdogmatiska metoden och 

utgår således från lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och doktrin. Jag anser vidare, i 

likhet med Jareborg, att den rättsdogmatiska metoden snarare är en inställning till det 

inlästa materialet – en läsning med vetenskapligt syfte och kritiska ögon.
5
 

Då ämnet för detta arbete rör ett område som en stor del av befolkningen aldrig 

möter finns det en mindre mängd material skrivet om detta än vad man kunnat önska. 

Den rättsdogmatiska metoden är i detta avseende problematisk då den till stor del 

förutsätter att andra, med hjälp av vetenskaplig metod, granskat området.
6
 Som Jareborg 

skriver hindrar detta ”… dock på intet sätt att man vid rättsdogmatisk 

argumentation vidgar perspektivet och går utanför gällande rätt. All vetenskaplig 

verksamhet går ut på att finna nya svar och bättre lösningar. Det är helt legitimt för 

rättsdogmatiker att söka efter ideala lösningar.”
7
 

I och med det begränsade material som finns har jag tvingats använda äldre 

doktrin än vad som egentligen är önskvärt. Då militärpolisens arbetssätt dock inte 

                                                 

2
 Granberg, s. 55 

3
Ett så kallat Status of Forces Agreement (SOFA) 

4
 Sandbu, s. 748 

5
 Jareborg, s. 8 

6
 Jareborg, s. 4 

7
 Jareborg, s. 4 
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ändrats i större avseende sedan litteraturen skrevs anser jag dock att denna doktrin 

fortfarande är aktuell. 

Jag har även haft en ytterst begränsad möjlighet att använda mig av rättspraxis. 

Detta hänför sig till att en prövning av militärpolisens behörighet inte förefaller ha 

gjorts i svenskt rättsväsende, i alla fall inte på högsta nivå. Genom att använda fall där 

MP:s behörighet godtagits utan kommentar har jag dock kunnat använda domar, 

fastslagna i lägre instanser, som en fingervisning till svenska domstolars ståndpunkter 

på området. 

Uttalanden från JO har ett något oklart prejudikatvärde i svensk rätt. Domstolar 

har ingen skyldighet att döma i enlighet med JO:s uttalanden men dessa väger de facto 

tungt i många mål, till exempel i mål som rör tjänstefel.
8
 Även högre instanser i svensk 

rätt hänvisar ofta till JO vid domslut vilket medför en viss oordning om en prejudiciell 

hierarki inkluderande JO kan utläsas. På grund av avsaknaden av emotsägande domslut 

i sakfrågan väljer jag att se JO:s yttranden som ett uttryck för svensk rättspraxis. 

Avsaknaden av kunskap i ämnet hos gemene man är ett försvårande element vid 

framställningen av detta arbete. Utan en viss baskunskap om militärpolisen går det inte 

att på ett pedagogiskt sätt beskriva de problem som finns. Jag har därför vid två tillfällen 

gjort studiebesök på Livgardet, där Militärpolisenheten (MPE) huserar. De kunskaper 

jag där vunnit är till stor del kringinformation som gör det lättare för läsaren att förstå 

ämnet och används av den anledningen trots att det ligger utanför den rättsdogmatiska 

metoden. 

1.5 Disposition 

Vid planeringen av detta arbete har ett av de större problemen varit dispositionen. Valet 

stod mellan att antingen börja med att undersöka de rättsregleringar som finns, för att 

därefter undersöka huruvida dessa uppfyller de krav som ställs på lagstiftaren, eller att 

från andra änden börja med individens rättigheter för att därefter se om dessa 

respekteras i ett konkret fall av lagstiftning. Dessa två alternativ delar samma brist, 

nämligen att det är svårt att på ett pedagogiskt sätt jämföra den del som kommer först 

utan att läsaren har förståelse för den del som kommer därefter. Att till en början ha rent 

informerande avsnitt för att avvakta med de jämförelser och slutsatser som dras till ett 

slutkapitel ser jag inte som pedagogiskt möjligt. 

                                                 

8
 Se exempelvis NJA 2013 s. 336 
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Jag har valt att skriva uppsatsen på så sätt att den inledningsvis i kapitel 2 kort 

förklarar militärpolisens arbete och uppbyggnad. Detta ger läsaren en bakgrund att ha i 

minnet då uppsatsen sedan i kapitel 3 respektive 4 förklarar de rättighetsskydd som 

varje individ åtnjuter i enlighet med RF och EKMR. Därefter återkommer arbetet i 

kapitel 5 till militärpolisens rättsliga reglering och de problem som nuvarande 

lagstiftning skapar med utgångspunkt i de tidigare redovisade rättigheterna. Efter detta 

görs i kapitel 6 en analys av möjligheten för den enskilde att få upprättelse för 

rättighetsinskränkningar. Slutligen sammanfattar kapitel 7 mina åsikter och de argument 

som uppkommit under arbetets gång. 

2 Militärpolisen 

2.1 Allmänt 

Sedan den 1 januari 2015 finns det i Sverige en polismyndighet som ansvarar för hela 

riket. Separat från denna nya polismyndighet ska säkerhetspolisen utgöra en andra 

myndighet.
9
 Dessa två myndigheter är allmänt kända, men det finns även en tredje 

myndighet vid vilken det bedrivs polisiär verksamhet, nämligen Försvarsmakten med 

militärpolisen. 

MP har mycket kortfattade och problematiska regleringar vad gäller sin 

behörighet. Jag anser att det kan antas att gemene man har dålig kunskap om MP och att 

militären bedriver polisiär verksamhet, även i fredstid. Detta minskar dock inte behovet 

av att verksamhetens juridiska gränser är reglerad utan är istället en anledning till att 

mer noggrant klargöra dessa. Att den förordning som reglerar MP kom år 1980 och 

därefter inte uppdaterats pekar dock mot att så inte är fallet.
10

 

Militärpolisen är en del av Försvarsmakten som liksom namnet antyder har extra 

utbildning och befogenheter för att upprätthålla lag och ordning inom det militära. 

Uppgifterna som tillkommer MP stadgas i militärpolisförordningens (1980:123) (MPF) 

portalparagraf, enligt vilken ”Militärpolisen skall upprätthålla den allmänna ordningen 

och säkerheten inom Försvarsmakten samt vid sådana övningar som Försvarsmakten 

genomför tillsammans med andra myndigheter”. MP har även till särskild uppgift att 

                                                 

9
 SOU 2012:13, s. 261 

10
 SFS 1980:123 
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förebygga och avslöja brott inom Försvarsmakten. Vad som är att räkna till ’inom’ 

Försvarsmakten är inte helt lätt att avgöra. Termen utgör en stor osäkerhetsgrund och är 

således ett av de begrepp som denna uppsats kommer att avhandla. 

Under det tidigare värnpliktssystemet utbildades värnpliktiga och officerare till 

MP medan funktionen nu, efter att värnplikten från den 1 juli 2010 ersatts av frivillig 

grundutbildning, upprätthålls genom anställda soldater och officerare.
11

 Det kan nog 

antas att den breda allmänheten vet lite om MP och att den kunskap som finns blir allt 

mindre i och med att allt färre har någon anknytning till Försvarsmakten. Detta, i 

kombination med den särställning militären i praktiken har i samhället med egna 

avgränsade områden utan allmänhetens insyn, ser ut att ha medfört ett förbiseende även 

av politiker gällande adekvat lagstiftning. 

Militärpolisen har i tjänsten andra befogenheter än övrig försvarsmaktsanställd 

personal, men även andra regler för uppträdande. Militärpolisens uniform avviker från 

vanlig svensk militär uniform, exempelvis fältuniformen m/90, genom att en armbindel 

med ett tydligt ’MP’ ska bäras vid all tjänsteutövning om det inte av högre chef 

beslutats om undantag.
12

 

De befogenheter militärpolisen anses ha när den utövar polisiär tjänst är de i 

polislagen (PL) beskrivna befogenheterna för polisen, där utformningen av behörigheten 

kring dessa är föremål för denna uppsats. Utöver detta har militärpolisen specifika 

befogenheter som bara gäller gentemot personal inom Försvarsmakten. Den 

grundläggande regleringen om militärpolisen finns i MPF där även dessa ytterligare 

befogenheter hittas. En sådan är exempelvis befogenheten att enligt 9 § avkräva alla 

disciplinansvariga namn, personnummer, tjänstegrad samt tjänstgöringsförband. Då 

disciplinansvariga enligt lag om offentlig anställning (1994:260), samt lag om 

disciplinansvar inom totalförsvaret m.m. (1994:1811), bland annat inkluderar alla 

anställda inom Försvarsmakten, alla som genomgår militär utbildning inom 

Försvarsmakten och alla totalförsvarspliktiga under värn- eller civilplikt utgör 

befogenheten i princip en oinskränkt rätt att identifiera alla med anknytning till 

Försvarsmakten. 

                                                 

11
 2009/10:FöU8 

12
 MPF 8 § 



12 

 

2.2 Studiebesök vid Militärpolisenheten 

Vid mina besök hos MP hade jag förmånen att få prata med flera av de styrande i 

militärpolisens verksamhet.
13

 Efter att ha diskuterat yrket med bland annat 

militärpolisenhetens chef, MPE:s jurist och verksamma militärpoliser tycker jag mig ha 

fått en bred uppfattning både sett till teoretiskt och praktiskt arbete vid förbandet. För att 

läsaren ska få en förståelse för vad militärpolisen är och hur arbetet är utformat ska här 

översiktligt redogöras för militärpolisens verksamhet. 

MP ligger i gränslandet mellan Försvarsmakten och Justitiedepartementet då den 

utför polisiära uppgifter men i militär kontext, en kontext som dock är långt ifrån tydlig 

till var den börjar och slutar även för verksamma militärpoliser. Det finns idag ca 1 000 

personer med befattningar som kräver MP-utbildning och befogenheter. Detta kan 

jämföras med de cirka 20 000 civila poliser som idag finns i Sverige.
14

 MP tjänstgör 

framförallt på Livgardet vid Kungsängen i Stockholm och till viss del ute på andra 

förband i Sverige. Vidare skickas MP normalt med vid utlandsmissioner och utgör då 

ofta cirka 1-2 % av den utsända styrkan. 

MP utför utredningar på flera områden där Försvarsmakten har intressen, men saknar 

i motsats till den civila polisen legala befogenheter att leda förundersökningar, något 

som medför att MP alltid har åklagare som förundersökningsledare. Det saknas också en 

fristående del för internutredningar vilket innebär att dessa görs inom enheten.
15

 MP:s 

allmänna uppdrag är att upprätthålla ordning och säkerhet inom Försvarsmakten, där 

exempelvis personskydd ansetts falla in under säkerhet. 

För att bli militärpolis sker en lämplighetsundersökning motsvarande den som görs 

för att bli civil polis. Därefter genomgås en utbildning där 16-20 veckor är förlagd till 

Polishögskolan (PHS) i Växjö. Detta är ett ganska nytt samarbete med PHS som 

utformats för att dra nytta av dess lärares expertis inom det polisiära området. De kurser 

som läses på PHS är sådana där MPE har svårt att i egen regi upprätthålla till samma 

höga standard, exempelvis juridik rörande polislagen och narkotikastrafflagen. 

                                                 

13
 Muntlig information av MPE:s chef, Kompanichefen 15. MP Komp, samt MPE:s jurist. Två 

studiebesök gjordes där det ena var rent teoretiskt och det andra medan MP:s grundutbildning hade 

praktisk examination av bland annat ordningsstörningar, trafikkontroll och utredningsarbete. 

14
 Polismyndigheten 

15
 Se FFS-MP 16 §. Enligt uppgift från MPE:s jurist har det runt nyåret 2014-2015 beslutats om en nyordning 

där Särskilda Åklagarkammaren ska vara utredande enhet för MP. Detta ses av MPE som något positivt. Se 

även PM angående militärpoliser. 
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MPE har sedan länge efterfrågat att för dem tillämplig lagstiftning ses över och 

revideras. Från militärpolisförordningens tillkomst till dess att Försvarsmakten genom 

föreskrift hade utvecklat denna tog det 31 år, något som kanske visar på bristande 

intresse eller kompetens i att reglera militärpolisens verksamhet.
16

 

Kompanichefen 15. MP-kompaniet upplever att samverkan mellan militärpolisen och 

civila polisen, åklagare och övriga aktörer inom rättsväsendet fungerar bra. Det händer 

att kontakten mellan MP och andra myndigheter får påbörjas med att MP måste förklara 

vilka de är, men därefter går samarbetet för det mesta smärtfritt. Angående tvångsmedel 

uppger kompanichefen att MP normalt gör husrannsakan tillsammans med civila 

polisen, men att det även händer att MP utför sådana åtgärder utan civilpolisiär 

inblandning. 

3 Regeringsformens rättighetsskydd 

3.1 Inledning 

Vid all lagtillämpning rörande offentlig rätt är det viktigt att börja med att se till 

rättigheterna som den enskilda individen åtnjuter gentemot den offentliga makten. 

Dessa är en integral del av det som utgör en demokrati tillika rättsstat och ska skydda 

mot maktfullkomligt och godtyckligt maktanvändande.
17

 När lagstiftningen vidare 

lämnar en myndighet ett större mått av tolkningsmån ska myndigheten utöva detta fria 

skön i enlighet med den allmänna ramen för dess behörighet.
18

 

De olika rättigheter som vi åtnjuter i svensk rätt är speciellt reglerade i 

regeringsformen. För att de inte ska kunna ändras godtyckligt och utan godtagbara skäl 

finns utöver formkrav för en grundlagsändring dessutom bland annat krav på 

inskränkningens utformande och proportionalitet. I detta kapitel redogörs för de 

rättigheter som en verkställande judiciell instans, som exempelvis MP, kan antas möta 

vid normal verksamhet, nämligen skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp och skydd 

mot frihetsberövanden. Efter genomgången rättighet redogörs sedan för hur denna får 

inskränkas. 

                                                 

16
 Militärpolisförordningen (SFS 1980:123) utkom år 1980, medan Försvarsmaktens föreskrifter om 

militärpolisen (FFS 2011:1) utkom 2011.  

17
 Ekroth, s. 24 ff 

18
 Helmius, s. 55 
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Vidare stadgar regeringsformens portalparagrafs stycke 3 att ”Den offentliga 

makten utövas under lagarna”. Kräver detta egentligen att all maktutövning från det 

allmänna ska vara reglerad ner till minsta beståndsdel? Kan den rättsliga regleringen för 

militärpolisen anses uppfylla detta krav, eller åtminstone en nivå som möjliggör att 

myndigheten kan fylla resterande tolkningsmån inom dess allmänna ram? Även dessa 

frågeställningar besvaras, i en kortare passage, i slutet av kapitlet. 

3.2 Grundläggande fri- och rättigheter – RF kap 2 

3.2.1 Skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp – RF 2:6 

RF 2:6 skyddar mot annat kroppsligt ingrepp än döds- och kroppsstraff. Paragrafen 

inkluderar skydd mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot 

hemlig avlyssning och postgranskning. Vidare skyddas mot annat betydande intrång av 

den personliga integriteten. Med andra ord riktar sig bestämmelsen till polisiära 

myndigheter och begränsar deras möjligheter till åtgärder som inkräktar på gemene 

mans personliga integritet. Dessa ingrepp kan ta sig form i vanliga åtgärder som 

exempelvis tagande av salivprov (så kallad topsning), tagande av fingeravtryck och 

utandningsprov.
19

 Den civila liksom den militära polisen måste därför uppfylla vissa 

specifika krav för att få använda sig av sådana åtgärder och kan inte på ett 

slentrianmässigt sätt använda sig av dylika metoder. 

För att ett ingrepp ska klassas som påtvingat och därmed i strid med ordalydelsen 

påtvingat kroppsligt ingrepp avses inte endast när den som utsätts aktivt motsätter sig 

behandlingen. Ett ingrepp innefattande ett samtycke vid underliggande hot eller 

hotfullhet räknas även det som påtvingat av den anledningen att en myndighet inte i 

praktiken genom hotfullhet ska kunna kringgå skyddet mot påtvingat ingrepp genom att 

hävda att den enskilde samtyckt.
20

 I många fall finns en rädsla eller i vart fall respekt för 

polis, och säkerligen än mer för militär sådan, vilket kan medföra att en person som blir 

tillfrågad inte upplever sig ha något val. Vidare är det lätt att tänka att man vid ett 

nekande svar blir att anse som mer misstänkt, varför man då hellre går med på den 

integritetskränkande åtgärden än att riskera detta. Ett samtycke är därför i princip inte 

något som med framgång kan åberopas för att rättfärdiga en rättighetskränkning. 
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Viktigt att notera är att det som är avgörande för om en åtgärd är att klassificera 

som övervakning eller kartläggning inte är åtgärdens uppgivna syfte utan dess effekt.
21

 I 

likhet med förbudet mot samtycke vid underliggande hot bedöms en åtgärds effekt för 

att förhindra att myndigheter i praktiken kringgår förbudet genom att beteckna ett 

förfarande i termer som gör att detta tillåts. 

3.2.2 Skydd mot frihetsberövanden – RF 2:8 

Att den offentliga makten inte godtyckligt ska kunna frihetsberöva folk är något vi i 

Sverige tar för givet. Den lagstadgade rättigheten återfinns i RF 2:8; skydd för 

frihetsberövanden.
22

 Att samma rättsuppfattning som den i Sverige inte finns i andra 

länder gör att vi bör värna om även denna rättighet, trots att den här kan tänkas som så 

självklar.
23

 

Skyddet mot frihetsberövanden skyddar rätten att i Sverige röra sig fritt. Denna 

rättighet är inte endast avsedd som ett skydd för fysiska frihetsberövanden. Friheten 

skyddar tvångsmässiga hinder som exempelvis tvångsomhändertaganden men anses inte 

förhindra sådana lagregleringar som trafikregler, trots att dessa kan förhindra framfart i 

ett visst område med motorfordon.
24

 Gripanden, arresteringar och andra dylika polisiära 

ingrepp torde dock i sig kunna innebära frihetsberövanden.
25

 I praxis har flera 

parametrar ställts mot varandra för att avgöra huruvida det rört sig om 

frihetsberövanden eller inte. Det handlar här bland annat om hur lång tid personen i 

fråga varit förhindrad att röra sig efter egen vilja, ytan personen haft att röra sig på 

under denna tid,
26

 och eventuell distans en person blivit transporterad under det 

påstådda frihetsberövandet.
27

 För att exemplifiera är det med största sannolikhet 

omedelbart frågan om ett frihetsberövande vid instängning i ett slutet rum såsom en cell, 

medan närmare fem års förbud att lämna en viss kommun i praxis inte har ansetts utgöra 
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ett sådant långtgående inskränkande att det har varit fråga om ett olaga 

frihetsberövande.
28

 

Även generella förbud såsom avspärrningar av större områden som sker med 

hänsyn till militära intressen är att anse som inskränkande av skydd för rörelsefriheten. 

Här behöver det inte handla om att avspärrningarna skapar ”öar” av människor som 

saknar möjlighet att ta sig ut – det kan räcka med en större avspärrning som en längre 

tid förhindrar fri rörelse över ett område.
29

 

Rörelsefrihet är även en integral del i politiskt opinionsbildande. Utan 

rörelsefrihet skulle dagens valarbeten och valmöten vara helt omöjliga. Det krävs alltså 

många gånger rörelsefrihet för att kunna utnyttja sin mötesfrihet, något som gör att 

rättigheten även berör en del av den politiska friheten.
30

 

3.2.3 Begränsning av fri- och rättigheter – RF 2:20 

”Obegränsat skydd mot frihetsberövanden skulle omöjliggöra fängelsestraff som 

påföljd…”
31

 Enligt dagens svenska rättssystem skulle det inte vara möjligt med total 

frihet mot vare sig frihetsberövanden eller påtvingat kroppsligt ingrepp. Det skulle i så 

fall innebära att fängelsestraff som påföljd skulle försvinna. Möjligheter att utreda brott 

genom exempelvis topsning och många andra spaningsmetoder skulle även de strida 

mot rättigheterna och därmed vara otillåtna att genomföra. Det finns därför möjlighet att 

begränsa de rättigheter som finns enligt vissa förbestämda premisser. Vad som räknas 

till en överträdelse av en rättighet och vad som därmed kräver en begränsning och hur 

denna får göras, är därmed mycket viktiga frågeställningar när man behandlar den 

rättighetskatalog och de friheter vi åtnjuter i Sverige. Som exempel är alltså inte 

högertrafik att räkna som en otillåten rättighetsinskränkning.
32

 Inte heller förbud mot att 

i statlig tjänst med betydelse för rikets säkerhet ha extrema åsikter anses vara i strid med 

rättigheterna i RF.
33

 Dessa två exempel är alltså lägen när en rättighetsbegränsning inte 

behöver göras. ”Sanktionen, syftet och skyddsområdet är således de tre avgörande 

faktorer som framhålls för avgörandet av om en föreskrift utgör en 
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rättighetsbegränsning eller inte.”
34

 Med det menas att en mindre ingripande åtgärd, vars 

syfte inte är att inskränka den egentliga rättigheten utan exempelvis att möjliggöra för 

dess praktiska tillämpbarhet, inte anses vara en rättighetsbegränsning och därmed inte 

behöver falla tillbaks på en rättighetsbegränsning enligt RF 2:20. Skyddet siktar till 

begränsningar med ”verkliga inskränkningar i de medborgerliga rättigheterna”,
35

 och 

alltså inte ”begränsningar som bara reglerar de yttre formerna för en rättighets 

utövning”.
36

 

Reglers faktiska effekter på skyddade rättigheter kan dock innebära att de är 

begränsande trots att den bedömningen inte görs med hänsyn till sanktionen, syftet och 

skyddsområdet.
37

 Här har vi alltså ännu ett skydd mot att statsmakten ska kunna kringgå 

de uppsatta reglerna genom att beteckna och beskriva åtgärder i tillåtande ordalag. 

Det ovan beskrivna gäller gränsfall när en åtgärd inte nödvändigtvis klassas som 

en faktisk inskränkning av en rättighet. I motsats till detta finns det tillfällen när det helt 

klart handlar om en rättighetsinskränkning och där det därmed måste finnas ett lagligt 

sätt att begränsa den grundlagsstadgade rättigheten. Exempel på detta är som tidigare 

nämnts det frihetsberövande, utfört av exempelvis MP, som ett gripande och anhållande 

innebär. 

För att begränsa en rättighet i syfte att kunna utföra åtgärder som till exempel 

frihetsberövanden krävs enligt RF 2:20 lagstöd, ett formkrav gör att den delegation som 

annars skulle vara möjlig inte är tillämpbar. Jag tolkar detta som ytterligare ett steg i den 

grundläggande tanken bakom att vi har vissa rättigheter mot staten som (oftast) utgör 

den starkare parten i och med sin normgivningskapacitet. 

I och med kravet på lagstiftning är det endast riksdagen som kan besluta om 

begränsningar av grundlagsskyddade rättigheter.
38

 Här är det med andra ord ”således 

verkligen fråga om ett obligatoriskt, icke-delegeringsbart lagområde”.
39

 De i paragrafen 

skyddade rättigheterna inkluderar bland annat de ovan redovisade 2:6 och 2:8 och är 

således av vikt för att se till vilka befogenheter verkställande myndigheter har. 
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Paragrafen bottnar i att alla åtgärder som inskränker grundlagsskyddade rättigheter 

kräver stöd i lag för att räknas som godkända rättighetsbegränsningar. 

Även bestämmelsen om formkrav för begränsningar av lagstadgade rättigheter har 

undantag. I detta fall finns tre undantag som rör ikraftträdande av lagar, tystnadsplikt 

samt mötes- och demonstrationsfrihet. De tre undantagen är dock avsedda att användas i 

händelse av beredskap, där allmänhetens bästa och skydd för landet ligger i vågskålen. 

Således kan regeringen efter att riksdagen stiftat en lag besluta om när denna ska träda 

ikraft eller upphöra, besluta om tystnadsplikt för att förhindra ryktesspridning, samt 

inskränka demonstrations- och mötesfriheten för rikets säkerhet eller vid skydd mot 

farsoter.
40

 Dessa tre undantag har alltså ingen signifikans vad gäller den exekutiva 

maktens dagliga arbete. 

Begränsningar i rättigheterna får alltså göras men dessa ska då göras i lag, inte i 

förordning. Polislagen uppfyller det kravet men i form av förordning gör MP-

förordningen inte detsamma. Ifall kravet hade ansetts uppfyllt genom att förordningar 

hänvisar till lagstiftning vore detta ett mycket lätt sätt att kringgå tvånget på lagstiftning 

för att begränsa friheter. Nergelius anser att gamla ”RF 8:1 kan sägas ha erinrat om detta 

faktum och därmed också ha klargjort att kap 2 RF härvidlag faktiskt är överordnat 

bestämmelserna i 8 kap., som t.ex. 8:3 i dess nya form, vilket är viktigt att komma ihåg 

eftersom de senare annars skulle kunna tolkas på så sätt att de medger ganska 

omfattande rättighetsbegränsningar utan att lagform nödvändigtvis behöver utnyttjas”.
41

 

Jag tolkar detta som att Nergelius är kritisk till att den tidigare mycket tydliga 8:1 

saknar motsvarighet i den reformerade regeringsformen, trots att innebörden av den 

tidigare bestämmelsen är aktuell än idag. 

Slutligen bör det nämnas att regeringen vid krig eller krigsfara, i enlighet med RF 

15:6, tillåts meddela föreskrifter som annars enligt grundlag ska meddelas genom lag. I 

detta fall utvidgas alltså regeringens normgivningskompetens till att även gälla det så 

kallade obligatoriska lagområdet. För att detta ska bli aktuellt krävs dock i de flesta fall 

ett regeringsbemyndigande genom lag av riksdagen, där förutsättningarna för 

bemyndigandet noga ska anges.
42

 

                                                 

40
 Bull, Sterzel, s. 99f 

41
 Nergelius, s. 91f 

42
 Nergelius, s. 381f 



19 

 

3.2.4 Proportionalitet och tydlighet vid begränsning – RF 2:21 

För att inskränka ovan upptagna rättigheter krävs alltså enligt RF 2:20 lagstöd, men det 

finns även ett förbehåll om att inskränkningar endast får göras i enlighet med RF 2:21–

24. Av intresse i detta arbete är RF 2:21, som innehåller ett proportionalitetskrav och ett 

tydlighetskrav på rättighetsbegränsande lagstiftning. 

Begränsningar får endast ske för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett 

demokratiskt samhälle. Ordalydelsen ’godtagbart i ett demokratiskt samhälle’ anser Bull 

och Sterzel vara en politisk bedömning då den inte preciserats ytterligare.
43

 Jag anser att 

formuleringen, utan ytterligare precisering, är alldeles för vag för att det ska vara 

möjligt att utläsa en juridiskt förpliktande definition. Den riskerar därför att bli ett 

tandlöst hinder mot att missbruka inskränkningsmöjligheter, men ställer trots allt i 

dagens läge krav på lagstiftaren. Tack vare att HD har uttalat att det vid frågor om 

undantag från en grundlagsskyddad rättighet ges en särskild anledning till restriktivitet 

vid tolkningen av bestämmelser kan rättspraxis dock ha stärkt paragrafens betydelse.
 44

 

Begränsningar får inte heller gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till 

ändamålet. För att avgöra huruvida proportionalitetskravet uppfylls kontrolleras i) om 

begränsningarna ger önskat resultat, ii) om det finns mindre ingripande alternativ och 

iii) en mer allmän bedömning där vinsten ställs kontra det intrång begränsningen 

innebär.
45

 HD har prövat detta och har bland annat i målet NJA 2012 s. 400 konstaterat 

att det vore mot proportionalitetsprincipen att döma någon för brott på grund av innehav 

av icke verklighetstrogna bilder med ett barnpornografiskt innehåll.
46

 I förevarande fall 

ansågs det inte vara förenligt med skälen till förbudet mot barnpornografi att bestraffa 

den åtalade för hans innehav av så kallade mangateckningar och begränsningen ansågs 

därför inte uppfylla proportionalitetskravet, vilket resulterade i en friande dom.
47

 Detta 

fall belyser den extensiva tolkningen av proportionalitetskravet och hur restriktivt 

rättighetsbegränsande lagstiftning därmed ska tillämpas. 

En viktig konsekvens av RF 2:21 är vidare ett indirekt tydlighetskrav på 

lagstiftning med begränsande effekt. Detta gäller eftersom ett resonemang och ett 
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uppfyllande av de krav som stadgas i RF 2:21 blir mycket svårt utan tydlighet i den 

rättighetsbegränsande lagregleringen.
48

 Tydligheten anser jag vidare ansluter till 

proportionalitetskravet på så sätt att de tillsammans innefattar ett krav på distinktion. 

Detta kan utläsas i HD:s rättspraxis där domstolen bedömt om begränsande rättsregler 

haft ett snävt eller svepande tillämpningsområde och inte endast hur klar rättsregeln i 

sig varit.
49

 De rättsregleringar som MP har att falla tillbaks på är långt ifrån tydliga, så 

det kan ifrågasättas om detta krav uppfylls på det området. 

3.3 Delegation - RF kapitel 8 

Riksdagen har enligt RF kapitel 8 rätt att delegera beslut till regeringen, myndigheter 

och kommuner. Det är därför ett i uppsatsen intressant spörsmål huruvida riksdagen 

genom lag kan delegera till regeringen befogenheter att begränsa grundlagsskyddade fri- 

och rättigheter. 

Innan den senaste stora förändring som gjordes år 2010 löd RF 8:1 ”Av 

bestämmelserna i 2 kap. om grundläggande fri- och rättigheter följer att föreskrifter av 

visst innehåll ej får meddelas endast genom lag samt att förslag till lag i vissa fall skall 

behandlas i särskild ordning”.
50

 Detta stadgande bekräftade att reglerna i kapitel 2 stod 

över möjligheterna att delegera. De förändringar av RF 8:1 som gjordes kan tyckas 

olyckliga då det nu är mindre tydligt att delegerade befogenheter att begränsa fri- och 

rättigheter är ett speciellt, komplicerat, område. Det finns en risk att formkravet för 

rättighetsbegränsningar på detta sätt åsidosätts och HD har i NJA 2005 s. 33 uttalat att 

det får ”anses att RF inte tillåter att förvaltningsmyndigheter och kommuner fyller ut 

blankettstraffstadganden med fängelse i straffskalan på ett sådant sätt att den gärning 

som härigenom straffbeläggs anges helt eller i det väsentliga i deras föreskrifter”.
51

 Jag 

anser att rättsfallet genom analogi även uttrycker att regeringen genom föreskrifter inte 

helt eller i väsentliga delar får ange villkor för rättighetsbegränsningar, då regeringen 

lika lite som de i målet aktuella förvaltningsmyndigheter och kommunerna enligt 

bestämmelserna i kapitel 2 får begränsa fri- och rättigheter. Även här har alltså HD 

genom praxis tolkat begränsningars formkrav extensivt och har därigenom återigen 
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bekräftat att rättighetsbegränsningar ska vara ytterst restriktiva. Om man ser tillbaks till 

ovan diskuterade RF 2:20 hänvisar denna i andra stycket till en möjlighet för riksdagen 

att till regeringen delegera rättighetsbegränsande regleringar i enlighet med RF 8:5. 

Detta innebär dock endast en rätt att delegera när lagen tidsmässigt ska gälla och hur 

den ska tillämpas mot andra länder eller multilaterala organisationer. Det saknas således 

en rätt att delegera andra beslut, exempelvis vilka som har befogenhet att utföra 

rättighetsinskränkande åtgärder mot invånarna. Ett tydligt exempel av just detta kan 

trots det nyss framställda ses i PL 4 §, där regeringen ges rätt att besluta vilka som har 

rätt till polisiära befogenheter. 

Regeringen har rätt att i lag delegera uppgifter till underlydande myndigheter, så 

kallad subdelegation i RF 8:10, och det kan därmed uppkomma föreskrifter med 

påverkan på brott och straff även från lägre nivå.
52

 Ett exempel här är 

narkotikastrafflagen (SFS 1968:64) i vilken regeringen subdelegerat klassificerandet av 

vad som ska anses utgöra narkotiska preparat till Läkemedelsverket. Detta gäller trots 

att Läkemedelsverkets uttalanden riskerar att i mycket hög grad påverka 

straffbestämmelser om befattande med narkotika. I enlighet med det ovan upptagna 

rättsfallet får sådana föreskrifter dock inte i alltför hög grad ange vad som ska 

straffbeläggas.
53

 För att kunna subdelegera måste dock regeringen först ha rätt att ta 

beslut – regeringen kan inte ge en lägre myndighet en beslutanderätt den inte själv har 

till att börja med.  

3.4 Avsaknad av legaldefinition av polisman 

Det saknas i svensk lagstiftning en legaldefinition av vem som anses vara polisman och 

därmed vem som har de befogenheter och de uppgifter som ankommer en sådan i 

enlighet med polislagen, m.fl.
54

 Detta är problematiskt då en polisman har rätt att 

använda sig av våld och andra metoder för att utföra sina arbetsuppgifter, metoder som 

för övriga samhället är förbjudna och ofta straffbelagda. När det saknas en 

legaldefinition av vem som faktiskt har dessa befogenheter finns det en risk att de 

utnyttjas av andra personer än vad som var tanken när exempelvis det så kallade 
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våldsmonopolet instiftades i svensk lag. Vidare kan det utgöra ett problem sett till de 

tidigare beskrivna formkrav som krävs för att få begränsa rättigheter och då i synnerhet 

kravet på lagstiftning kopplat till tydlighetskravet och begränsningsmöjligheterna enligt 

RF 2:20. I polislagen görs korrekta rättighetsbegränsningar och i dess förarbete nämns 

militärpolis som polisman; 

En personalkategori som fullgör direkta polisuppgifter är 

militärpolisen, men denna – som har fått viss grundläggande 

polisutbildning och i vilken även krigsplacerade polismän ingår 

– är att anse som polispersonal och har i princip fullständiga 

polisiära befogenheter inom ramen för sin uppgift att 

upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom försvarsmakten, 

se förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen.
55

 

Då det dock i lag saknas en närmare definition än ”polisman” av vem som får utnyttja 

sig av polisiära befogenheter och då det dessutom läggs till ytterligare en yrkesgrupp till 

termen genom militärpolisförordningen, anser jag att det är tveksamt att hävda att 

rättighetsbegränsningen har skett i korrekt form. 

Om en legaldefinition skulle införas (något som för övrigt Försvarsmakten 

kommenterat i sitt remissvar till polisens omorganisering),
 56

 med en tydlig definition 

innefattandes såväl civilpolisman som militärpolis (men även exempelvis SÄPO), skulle 

nuvarande problem med felaktig rättighetsbegränsning upphöra att existera. 

Oavsett om man anser att polislagen uppfyller formkravet på begränsning av 

rättighetsskyddet till att även innefatta militärpolisens befogenheter, kan detta knappast 

anses vara tillräckligt klart för att uppfylla tydlighetsprincipen i RF 2:21. 

3.5 Legalitetsprincipens grundlagsstadgande – RF 1:1 st. 3 

Den offentliga makten ska enligt legalitetsprincipen i RF 1:1 st. 3 utövas under lagarna. 

All offentlig normgivning som inte görs av riksdagen ska därför ha stöd i lag.
57

 Det är 

lätt att anta att riksdagens arbete hör till den offentliga makten. Likaså kan man utan 

större svårigheter gissa att kommuners beslut rörande bygglov eller markanvändande 

också är att hänföra till offentlig maktutövning. Något som dock vållar större 
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svårigheter att bedöma är huruvida enskilda polisers, liksom då militärpolisers, dagliga 

arbete och arbetsmetoder är detsamma. 

Krav på lagstöd för enskilda polisers agerande har varit uppe till prövning av JO 

vid fler flera tillfällen och avgörandena är applicerbara även på MP. Poliser som 

fråntagit en berusad förmodad bilförare dennes bilnycklar, tömt bilens däck på luft och 

tänt strålkastarna har ansetts agera utan laglig grund.
58

 JO uttryckte samma ståndpunkt 

vid granskningen av ett frihetsberövande där laglig grund saknades, en överträdelse som 

även renderade i en dom för tjänstefel.
59

 

Helmius är kritisk till avsaknaden av rättsregleringar rörande den civila polisens 

arbetsmetoder då metoder som inte har stöd i lag, men som inte heller förbjuds, av civila 

polisen både anses tillämpbara och faktiskt används.
60

 Samma förhållningssätt framkom 

när jag intervjuade verksamma militärpoliser.
61

 Att uppfattningen rörande det ovan 

sagda inte skiljer sig mellan polistyperna är inte förvånande dels då de båda som 

verktyg för den verkställande makten vill använda till buds stående medel, dels då de till 

viss del delar utbildning. Det är dock värt att poängtera att attityden är lika juridiskt 

problematisk på det militärpolisiära området som hos den civila motsvarigheten. 

3.6 Sammanfattning 

I svensk lagstiftning återfinns flera fri- och rättigheter i regeringsformens kapitel 2. Här 

återfinns de för den exekutiva makten kanske mest hindrande 2:6, skydd mot påtvingat 

kroppsligt ingrepp och 2:8, skydd mot frihetsberövanden. Vidare finns i 2:20–21 de 

förutsättningar som ska vara uppfyllda för att rättigheterna får inskränkas. 

Till påtvingat kroppsligt ingrepp räknas exempelvis kroppsvisitation, 

husrannsakan, avlyssning och postgranskning. Det är med andra ord en rättighet som 

begränsar polisiära myndigheters, exempelvis MP:s, möjligheter att använda vissa 

spaningsåtgärder som riskerar att inkräkta på individens personliga integritet. 

Rätten till skydd mot frihetsberövanden skyddar mot hinder i rätten att röra sig 

fritt, men anses inte förhindra regler som inskränker rättigheten för att få denna att 

fungera rent praktiskt. Följaktligen anses bestämmelser såsom trafikregler inte begränsa 
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rättigheten, trots att exempelvis förbud mot genomfart faktiskt är ämnade att förhindra 

tillträde till en plats med fordon.
62

 I motsats härtill är polisiära ingrepp såsom gripanden 

i regel att ses som frihetsberövanden; en distinktion som i praxis gjorts bland annat med 

hänsyn till hur lång tid det utredda frihetsberövandet varat och sett till storleken på den 

yta den frihetsberövade under denna tid har haft till sitt förfogande. 

Då staten i normalfallet har ett maktövertag mot den enskilde är rättigheterna 

utformade för att motverka integritetskränkningar oavsett om dessa utarbetats för att 

begränsa rättigheter eller om det blir den praktiska följden.
63

 Således kan en militärpolis 

i normalfallet inte undkomma ansvar genom att hävda att en misstänkt svarat jakande på 

en fråga om denne samtycker till exempelvis en kroppsbesiktning.
64

 

Då ett absolut hinder mot frihetsberövanden skulle omöjliggöra det rättssystem vi 

har idag, med gripanden, häktningar och fängelsestraff, och då ett absolut förbud mot 

kroppsliga ingrepp skulle förhindra exempelvis utandningsprov, är vissa begränsningar i 

rättigheterna nödvändiga. Härom stadgas i RF 2:20–21, där 20 § föreskriver att fri- och 

rättigheter endast, med några få undantag, får begränsas genom lag, och där 21 § sedan 

reglerar vilka hänsyn som ska tas ifall begränsningar görs. De viktigaste aspekterna att 

här ta i beaktande är proportionalitetskrav, tydlighetskrav och godtagbarhet i ett 

demokratiskt samhälle. 

I villkoren för delegation till regeringen och andra myndigheter finns tydliga krav. 

Genom förarbeten till polislagen kan utläsas att MP ska räknas till polisman samt att 

närmare föreskrifter meddelas i MPF.
65

 Det finns visserligen i PL 4 § en delegering till 

regeringen att besluta om vad som avses med polisman, men då detta är ett beslut med 

rättighetsbegränsande effekt strider det mot RF 2:20. Detta innebär att innebär att 

förordningen som tillerkänner militärpolisen befogenheter inte är av tillräckligt hög 

rang. Militärpolis omnämns visserligen såsom polis i PL:s förarbeten. Att göra denna 

distinktion där måste dock anses mycket anmärkningsvärt då polislagens största 

påverkan på gemene man är polisers, och i nuläget militärpolisers, inskränkningar av 

grundlagsskyddade rättigheter. 
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Slutligen har det i kapitlet redogjorts för legalitetsprincipens betydelse vid 

offentlig maktutövning och de krav som därmed finns att myndigheter endast använder 

de arbetsverktyg och metoder som de blivit tillskrivna. Även MP måste således ha 

lagstiftning eller andra rättsregler som föreskriver att en viss åtgärd får tas, det räcker 

inte med att åtgärden inte har blivit uttryckligen förbjuden. Detta utgör ett hinder mot så 

kallade kreativa lösningar och är ett skydd mot att det allmänna missbrukar den makt 

den har gentemot den enskilde. 

4 EKMR 

4.1 Inledning 

Efter att rättighetskatalogen i RF undersökts är nästa steg att se till de ytterligare 

rättigheter som garanteras mot det allmänna i EKMR. Till viss del är dessa rättigheter 

lika RF:s motsvarigheter, men i andra hänseenden skiljer de sig åt. 

EKMR gäller sedan den 1 januari 1995 som lag i Sverige. Efter införandet av RF 

2:19 får lag dessutom inte meddelas i strid med konventionen, vilket gör att den i flera 

avseenden i svensk rätt kan ses som en blandning mellan vanlig lag och grundlag.
66

 

Europadomstolen har med tydlighet visat att konventionen har en ställning som på ett 

effektivt sätt ska försvara mänskliga rättigheter, bland annat genom att klart uttala att 

rättigheterna ska tolkas extensivt och att möjligheterna att inskränka dessa ska ses 

mycket restriktivt.
67

 

Gällande rättighetsbegränsningar fastslog visserligen Europadomstolen i rättsfallet 

Silver and Others v UK att stater har ett visst mått av fritt skön. Domstolen tydliggjorde 

dock att de begränsningar som görs kan överprövas och att domstolen har sista ordet i 

att avgöra huruvida de kan anses vara förenliga med konventionen.
68

 I domen fastställs 

och utvecklas också de kriterier som måste uppfyllas för att en inskränkning ska anses 

överensstämmande med konventionen, något som innebär att den begränsningsrättighet 
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som stater har är klart inskränkt.
69

 Kontentan av detta blir att stater har förbundit sig mot 

att det offentliga godtyckligt använder sin makt mot invånarna. Staterna måste 

respektera regler som, i likhet med dem i RF, skyddar den enskilde mot vissa typer av 

handlande. Detta blir speciellt tydligt där staten genom dess exekutiva makt möter 

medborgarna med tvång, det vill säga arbetet hos de myndigheter som utför polisiära 

verksamheter. Skyddet kan alltså ses som en spärr för att staten ska kunna tillåta 

exempelvis MP att agera på vissa alltför ingripande sätt. 

4.2 Rätt till frihet och säkerhet – artikel 5 

Rätten till frihet och säkerhet garanteras av artikel 5 EKMR och är något som är aktuellt 

när det gäller de flesta formerna av polisiära ingripanden. Artikeln rymmer en frihet från 

alla former av frihetsberövanden och omfattar således de tvångsmedel som ofta blir 

aktuella när olika delar av den exekutiva makten utför sina arbetsuppgifter. Liksom de 

ovan nämnda rättigheterna i RF har dock även EKMR:s rättighetskatalog undantag för 

att möjliggöra de straff och andra tvångsmedel som tillämpas av militärpolisen. Ett av 

undantagen är därför att någon kan bli lagligen frihetsberövad för att ställas inför 

domstol på grund av skälig misstanke för brott. 

De två centrala passagerna vad gäller möjligheten att begränsa friheten i enlighet 

med EKMR är lagligen frihetsberövad och skälig misstanke. En analys av dessa är 

därför nödvändig för att kunna fastställa hur det europarättsliga rättighetsskyddet 

fungerar i praktiken. 

Vad gäller skäligheten har domstolen uttalat att denna ska kunna bedömas 

objektivt och att en rättsordning där det räcker med den gripande polismannens 

subjektiva övertygelse därmed inte anses uppfylla kraven.
70

 Ett sådant gripande är inte 

något som svensk rätt tillåter och det saknas därför anledning att i detta arbete vidare 

utveckla innebörden av termen ’skälig’. 

Lagligen frihetsberövad kräver att frihetsberövandet sker i enlighet med den 

inhemska, nationella, lagstiftningen. Det utgör med andra ord en sorts legalitetsprincip 

mot att statliga aktörer hävdar att avsaknad av lagstiftning innebär att befogenhet att 

frihetsberöva finns. En sådan befogenhet måste finnas konkret stiftad för att den ska 

anses godkänd av Europadomstolen. Jag anser att det kan diskuteras ifall detta har 
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uppfyllts i svensk rätt gällande militärpolisen. Huruvida militärpolisen lagligen kan 

frihetsberöva, med hänsyn till den i kapitel 3 redovisade bristen på formkravsenlig 

rättighetsbegränsning, anser jag tveksamt. 

I laglighetskravet ingår även att lagen måste vara av viss kvalitet.
71

 Som nämnts 

ovan är MP menad att vara bunden till polislagen genom förarbeten och genom 

militärpolisförordningen. Att så är fallet förhindrar inte att Europadomstolen anser att 

förfarandet strider mot EKMR:s rättighetsskydd på grund av de procedurregler som 

åsidosatts. 

Om ett frihetsberövande strider mot inhemsk lag kan det nästintill förutsättas att 

det även brutit mot EKMR. ”Det finns åtskilliga fall där bestämmelser i nationell lag 

överträtts i samband med frihetsberövandet, och eftersom det i artikel 5 i konventionen 

krävs att varje frihetsberövande skall vara lagenligt enligt nationell rätt, har i dessa fall 

inte bara nationell rätt utan också artikel 5 blivit kränkt.”
72

 EKMR får därmed en både 

primär och sekundär roll vid rättighetskränkningar. Innebörden av detta blir att MPF, 

om förordningen anses strida mot RF:s formkrav, då även bryter mot artikel 5. 

4.3 Rätt till skydd för privat- och familjeliv – artikel 8 

Den andra rättigheten i EKMR som man kan anta ofta aktualiseras i samband med 

ingripanden av den exekutiva makten, exempelvis MP, är rätten till skydd för privat- 

och familjelivet. Denna rättighet är svår att definiera då den har ett brett 

tillämpningsområde vilket innebär att den ofta är aktuell samtidigt som andra 

rättighetsskydd. Som exempel kan nämnas att ett frihetsberövande naturligtvis även 

inkräktar på den berördes privatliv. Likaså utgör en husrannsakan inte bara ett ingrepp 

mot den respekt som hemmet ska åtnjuta och brevkontroll liksom telefonavlyssning 

strider inte bara mot rätten till korrespondens, utan självklart även mot rätten till 

privatliv. I dylika situationer anses dock rätten till privatliv vara lex generalis och en 

utredning om detta blir därför ofta överflödigt.
73

 

Liksom i ovan utredda artikel 5 finns i artikel 8 viss terminologi som är av stor 

vikt. I artikel 8 hänvisas till stöd av lag samt nödvändigt i ett demokratiskt samhälle 

som krav för att få begränsa rättigheten.  Nödvändigt i ett demokratiskt samhälle 

                                                 

71
 Danelius, s. 103 

72
 Danelius, s. 105 

73
 Danelius, s. 347 f 



28 

 

utvecklas vidare redan i artikeln genom orden ”med hänsyn till den nationella 

säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till 

förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för 

andra personers fri- och rättigheter”. Detta kan tyckas ganska allomfattande, men en 

närmare studie visar att så inte är fallet. 

Till att börja med krävs alltså för att inskränka artikel 8 stöd av lag. Liksom i 

artikel 5 innebär detta att en inskränkning som strider mot nationell lag även strider mot 

EKMR. Det krävs dock inte endast att lagstöd finns utan även att lagen uppfyller 

rimliga rättssäkerhetskrav.
74

 I Amann mot Schweiz fastslog Europadomstolen att 

lagstiftning om telefonavlyssning som inte innehöll specifika och detaljerade 

bestämmelser om insamling, registrering och lagring av information inte var tillräckligt 

tydlig för att inskränka rätten till skydd för privatlivet. En parallell kan här dras till det i 

RF 2:21 implicita tydlighetskravet; det räcker inte endast att en lag är stiftad utan denna 

ska även läsas i enlighet med rättsstatsenliga principer, till vilken särskilt kan nämnas 

förutsägbarhet för gemene man rörande lagtillämpning.  

I svensk rätt finns praxis där polis har ansetts bryta mot laglighetskravet. I ett fall 

där polis misstänkte att tre barn blev misshandlade i hemmet valde polismyndigheten att 

ta dessa till S:t Görans barnklinik för att där läkarundersökas. Stöd för detta saknades 

dock i lagstiftningen och polisen gjorde sig därför skyldig till brott mot legalitetskravet i 

rätten till skydd för privatlivet.
75

 

För att en inskränkning av artikel 8 ska vara tillåten krävs vidare att den är 

nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Denna nödvändighet ska enligt domstolen läsas 

som att det krävs ett trängande samhälleligt behov för att inskränkningen ska anses 

tillåten. Därtill ska inskränkningen vara proportionerlig avseende det eftersträvade 

målet.
76

 Detta innebär att en inskränkning inte får införas utan godtagbara skäl, även om 

denna görs genom en korrekt lagstiftningsprocess. För att kravet på nödvändighet ska 

anses uppfyllt har det dock ansetts tillräckligt att inskränkningen svarar mot ett 

angeläget samhälleligt behov.
77

 Nödvändigt i ett demokratiskt samhälle ska alltså inte 

tolkas som att det är enda alternativet för att ett samhälle inte ska gå under.  
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Artikel 8 är inte endast utformad som en förpliktelse för staten att inte göra 

ingrepp i den skyddade rättigheten. Till skillnad mot andra rättigheter inkluderar denna 

även en förpliktelse för staten att vidta positiva åtgärder för att skydda den enskildes 

privatliv. Detta innebär att en överträdelse kan förekomma trots att ett 

rättighetskränkande ingripande från en statlig företrädare inte skett, om staten tolererar 

en existerande situation eller inte skapar tillräckligt rättsligt skydd mot kränkningar.
78

 

Militärpolisens reglering kan i ljuset av artikel 8 ifrågasättas på framförallt två 

punkter. Det är liksom tidigare påpekat tveksamt huruvida lagstödet som krävs för 

rättighetsbegränsningar verkligen har uppfylls på grund av formkraven. Då praxis vid 

tillämpningen av artikel 8 dessutom utmynnat i att tydligheten i den 

rättighetsbegränsande regleringen är avgörande, kan det anses än mer troligt att MPF 

inte uppfyller detta rekvisit. Vidare förpliktigar artikel 8 staten att aktivt tillse 

förekomsten av ett rättsligt skydd för privatlivet. Även denna förpliktelse kan innebära 

ett konventionsbrott eftersom staten inte tillser att militärpolisens rättsreglering 

förtydligas och korrigeras. 

Den uttolkning som gjorts av nödvändigheten i ett demokratiskt samhälle är inget 

som vållar problem i MP:s fall. Det får anses att det finns ett tillräckligt trängande 

behov för militärpolisen att ha utökade rättsliga befogenheter när den utför sitt arbete. 

Även proportionalitetskravet tycks uppfyllt då MP får bruka samma våld o.dyl. som den 

civila polisen när den utför polisiär verksamhet. Att militärpolisen enligt MPF 9 § har 

rätt att avkräva alla disciplinansvariga namn, personnummer, tjänstegrad och 

tjänstgöringsförband kan dock tyckas vara en oproportionerligt stor rätt att inkräkta i 

dessa individers privatliv. 

4.4 Sammanfattning 

EKMR:s rättighetskatalog inrymmer skydd som har flera likheter med de skydd vi 

åtnjuter genom svensk grundlag. Skydden är utformade för att förhindra stater från att 

bruka alltför långtgående tvångsåtgärder gentemot folket och utgör således gränser för 

hur långtgående befogenheter staten får tillerkänna polisiära aktörer. Av störst betydelse 

för militärpolisen är artikel 5 som kodifierar rätten till frihet och säkerhet, och artikel 8 

som föreskriver skydd för privat- och familjelivet. 
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Artikel 5 begränsar möjligheten att frihetsberöva genom att detta endast får ske 

med stöd av lag. Sådan lag ska för att uppfylla kravet vidare vara stiftad på korrekt sätt 

och vara av tillräckligt hög kvalitet, två rekvisit mot vilka militärpolisens 

befogenhetsregleringar kan ifrågasättas. Slutligen är artikel 5 utformad på så sätt att 

befogenheter som bryter mot inhemsk lag även bryter mot konventionen. Detta medför 

att ett jakande svar på frågan om MPF bryter mot RF 2 kap innebär att det även 

föreligger ett konventionsbrott. 

Artikel 8 skyddar mot att många av polisiära myndigheters spaningsmetoder 

används på fel grund. Här återfinns exempelvis skydd mot telefonavlyssning, 

brevkontroll och husrannsakan. För att få vidta sådana åtgärder kräver artikeln stöd av 

lag vilket kan ifrågasättas på samma grund som under artikel 5 ovan. Artikel 8 

förpliktigar dock även staten att vidta åtgärder för att skydda invånarna mot felaktiga 

ingripanden, en skyldighet som svenska staten i och med militärpolisens problematiska 

rättsregleringar inte kan anses uppfylla. Till sist inrymmer artikel 8 även ett 

proportionalitetskrav som kan utgöra grund för ett ifrågasättande av MP:s långtgående 

rätt att avkräva disciplinansvariga deras personuppgifter. 

5 Militärpolisens rättsliga reglering 

5.1 Inledning 

I kapitlen om RF och EKMR har det redogjorts för de fri- och rättigheter varje individ 

åtnjuter i Sverige, men även att dessa rättigheter i viss mån kan begränsas. Nedan 

redovisas militärpolisens reglering för att klargöra den bristande kongruens som finns 

med ovan uppställda krav. Viktiga principer såsom legalitetsprincipen och 

tydlighetsprincipen vid begränsningar är här högst aktuella. I ljuset av de i RF och 

EKMR uppställda kraven för rättighetsbegränsningar blir militärpolisens otydliga och 

ofullständiga rättsregleringar problematiska. 

5.2 Tillämpliga delar – MPF 11 § 

Militärpolisförordningen stadgar i 11 § att MP som fullgör polisiära uppgifter är att anse 

som polisman, vilket medför att de lagrum som reglerar den civila polisen då gäller i 
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tillämpliga delar. Även i förarbeten till PL används termen med ett förtydligande att 

tillämpligheten gäller samtliga delar av lagen och inte endast våldsbefogenheten.
79

 

Innebörden av ’tillämpliga delar’ är dock inte närmare preciserad i någondera text 

vilket utgör ett problem vid den praktiska tillämpningen. Försvarsmakten har i egen 

författning specificerat MP:s verksamhet genom Försvarsmaktens föreskrifter om 

militärpolisen (FFS 2011:1) (FFSMP). Inte heller denna är dock allomfattande och 

frågetecken kvarstår, bland annat vad gäller polisförordningens (SFS 2014:1104) 

ingripandeskyldighet och PL:s rapporteringsskyldighet. 

Ingripandeskyldigheten som en civil polis enligt 16 § polisförordningen har 

innebär en skyldighet att ingripa mot svårare brottslig aktivitet även under ledig tid. Då 

11 § MPF stadgar att tillämpliga delar av det som är föreskrivet för polismän gäller när 

MP är behöriga blir det en intressekonflikt om en MP på ledig tid stöter på grövre 

brottslighet. Om militärpolisen kan anses behörig har denne en skyldighet att ingripa, 

om det däremot inte finns någon behörighetsgrund faller skyldigheten på grund av att 

militärpolisen då inte är att anse som polis. Detta utgör ett problem då en ingripande MP 

saknar polisiära befogenheter om behörighetsgrunder i den specifika situationen saknas. 

Enligt 39 § FFSMP får rapporteftergift enligt PL 9 § endast ske om 

förutsättningarna för detta i PL är uppfyllda. Vidare stadgas som ett kumulativt rekvisit 

att eftergift endast får göras ”efter övervägande om det är lämpligt med hänsyn till den 

allmänna ordningen och säkerheten inom Försvarsmakten”. Detta utgör ett problem med 

hänsyn till ovan beskrivna behörighetsfrågor. MP anses ha polisiär befogenhet när 

behörighet föreligger, vilket i sin tur medför rapporteringsskyldighet. När det då är 

osäkert huruvida behörighet föreligger innebär det en osäkerhet även vad gäller 

rapporteringsskyldigheten. 

5.3 ’Inom’ Försvarsmakten – MPF 1 § 

5.3.1 Inledning 

Militärpolisförordningen stadgar i 1 § att ”Militärpolisen skall upprätthålla den 

allmänna ordningen och säkerheten inom Försvarsmakten samt vid sådana övningar 

som Försvarsmakten genomför tillsammans med andra myndigheter”. När dessa 

uppgifter utförs är militärpolisman enligt 11 § att anse som polisman. På grund av att 
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förordningar saknar förarbeten är ordalydelsen i 1 § ett tolkningsmässigt problem. Den 

stora frågan, när militärpolis är att anses som polisman lämnas öppet för tolkning då en 

närmare förklaring till ’inom Försvarsmakten’ saknas. Försvarsmakten gjorde 1999 en 

utredning om när det kan anses att förhållanden ligger nära nog för att betrakta en 

situation som ’inom’ Försvarsmakten, en utredning som endast har redovisats i en 

förhandsutgåva där en slutlig utgåva aldrig fastslagits.
80

 Oaktat detta är definitionen som 

framgår i förhandsutgåvan den enda precisering som finns och därför den MP använder 

i verksamheten. De regleringar som finns analyseras här mot bakgrund av de tidigare 

redogjorda fri- och rättigheter som tillkommer den svenska allmänheten genom RF och 

EKMR. 

Den definition som Försvarsmakten använder idag bygger på att ’inom 

Försvarsmakten’ delas upp i tre olika rekvisit av vilka minst ett ska vara för handen för 

att militärpolisen ska ha polisiära befogenheter. Dessa tre rekvisit uttrycks som en 

geografisk, en personell eller en materiell anknytning till Försvarsmakten. 

5.3.2 Geografisk anknytning 

Enligt den definition som gjorts har ett ärende geografisk anknytning om det berör ett av 

Försvarsmakten nyttjat område. ”Dvs ett militärt område, kasernområde, 

övningsområde, byggnad etc. Det saknar betydelse om Försvarsmakten äger eller bara 

hyr eller lånar området. Det är själva nyttjandet som är gränssättande.”
81

 Detta innebär 

dels att den geografiska avgränsningen kan se olika ut vid olika tidpunkter, dels att ännu 

en tolkningsfråga uppstår då en handling naturligtvis kan utföras utanför militärt område 

men med följder som sträcker sig in på området. För att exemplifiera detta kan man 

begrunda huruvida MP på geografisk grund kan anses ha polisiära befogenheter om 

någon genom demonstrationer förhindrar infart till ett övningsområde. 

Praxis på detta område är begränsat till ett rättsfall där en kvinna, E-M, överklagat 

en fortkörningsbot, ett mål som slutar i en dom från hovrätten över Skåne och 

Blekinge.
82

 Då Lunds tingsrätt behandlar frågan om militärpolisens inblandning mer 

ingående än HovR krävs att båda domsluten används för att se en utveckling mot ett 

prejudikat. 
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Försvarsmakten genomförde i april 2010 en övning på övningsfältet Revingehed i 

Skåne. Genom övningsfältet går en allmän väg som även under övningen trafikerades 

av civila. Vid vägen upprättade militärpolisen en hastighetskontroll, i samverkan med 

den civila polisen som dock genomförde sin kontroll på annan plats. I målet behandlas 

således huruvida en militärpolis är behörig att utföra en hastighetskontroll på civila 

motorfordon vid nyss nämnda förutsättningar. 

Försvarsmakten inkom med ett yttrande till TR enligt vilket den ansåg att 

militärpolisen hade rätt att utföra hastighetskontroller på alla fordon inom 

övningsområdet, således inklusive den allmänna vägen.
83

 Rikspolisstyrelsen lämnade å 

andra sidan ett yttrande där slutsatsen dragits att det var ”tveksamt om militärpolisen 

kan anses ha befogenhet att göra hastighetskontroller av civila fordon på en allmän väg, 

även om det ligger militära övningsområden på båda sidor om vägen”.
84

 I yttrandet 

tydliggör också RPS att stoppande av ett fordon vid fordonskontroll innebär en 

inskränkning i rörelsefriheten som garanteras i RF.
85

 Tingsrätten skriver dock vidare att 

frågan om militärpolisen varit behörig inte är av betydelse i målet då en fällande dom 

endast kräver att hastighetsmätningen utförts på ett korrekt sätt av en kompetent person. 

I hovrättens domskäl görs inledningsvis en genomgång av 

militärpolisförordningens 1 och 11 §§. Därefter uttalas att utredningen inte påvisat att 

militärpolismannen i det här fallet hade befogenheten att utföra den aktuella 

hastighetsövervakningen. Tyvärr uttrycker hovrätten detta på så kallad juristsvenska 

vilket bidrar till att vidmakthålla den osäkerhet som finns. Det ”… är inte utrett att 

militärpolisen hade befogenhet att genomföra den aktuella hastighetsövervakningen”.
86

 

Militärpolismannen var ”såvitt nu är av intresse, således inte att anse som en 

polisman”.
87

 

Hovrättens dom måste trots tvetydighet tolkas på så sätt att det geografiska 

rekvisitet inom Försvarsmakten inte anses ha förelegat. Att Försvarsmakten genom sitt 

yttrande inte har samma tolkning innebär i sin tur ett ytterligare bevis på den osäkerhet 

som finns vad gäller gränsen för MP:s jurisdiktion. 
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Geografisk anknytning utgör till skillnad från de två andra anknytningsgrunderna 

en behörighetsgräns som är beroende av aktuell plats. Detta innebär sannolikt att 

personer utan anknytning till Försvarsmakten sällan påverkas av ingripanden på denna 

grund. Ett exempel på motsatsen är dock det ovan refererade rättsfallet. Det kan tyckas 

lätt att avgöra när geografisk anknytning föreligger men är desto svårare i praktiken. 

När en person är inne på exempelvis en garnison är det tydligt att rekvisitet föreligger, 

men som i fallet ovan utgör gränszoner problem. När militär polis får och därmed ska 

ingripa vid pågående brott på geografisk grund är därför i många situationer fortsatt 

oklart. 

5.3.3 Personell anknytning 

Den andra möjliga anknytningen som enligt Försvarsmaktens definition innebär att MP 

är behöriga är personell anknytning till Försvarsmakten. Detta preciseras till 

”Försvarsmaktens personal även när den befinner sig utanför Försvarsmaktens område. 

Då det gäller ingripande mot civilklädd personal utanför Försvarsmaktens område är det 

av största vikt att militärpolismannen är säker på att personen tillhör Försvarsmakten.”
88

 

Denna begränsning medför behörighet för MP att med polisiära befogenheter ingripa i 

alla situationer där anställda vid Försvarsmakten – inklusive soldater, officerare, 

hemvärnspersonal och civilanställda – är involverade. Det kan tyckas att detta rekvisit 

ger behörighet i en stor mängd situationer i dagens samhälle, och värt att hålla i minnet 

är värnpliktstiden då alla unga män under tjänstgöringstiden även de ansågs personligen 

anknutna. 

Vid ett par tillfällen har mål prövats där det har förutsatts att svaranden ansetts 

personligen anknutna. Tyvärr saknas förutom det under geografisk anknytning 

refererade målet fall där domstol har förklarat MP som icke behörig. Två fall där 

domstol och JO utan kommentarer godtagit att MP varit behörig ska dock redovisas. 

Militärpolisen vid Södermanlands regemente i Strängnäs JO-anmäldes 1992 av en 

företrädare för Värnpliktsrådet (något som motsvarade en fackförening för 

värnpliktiga).
89

 Anledningen till detta var att MP hade placerats utanför Systembolaget 

där de förhindrade värnpliktiga från att inköpa alkohol. 
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Enligt den ordergivande chefen var syftet med MP:s patrullerande att kontrollera 

olovlig frånvaro och förhindra olovligt brukande av Försvarsmaktens fordon. För att 

dessutom minska risken för alkoholförtäring under tjänsten samlades MP utanför 

Systembolaget. Ett antal värnpliktiga hade, enligt chefen, iklädda uniform avvisats från 

Systembolaget av MP, för att senare återkomma civilklädda. MP avkrävde dem då 

legitimation och avvisade dem därefter på nytt. Enligt anmälaren stoppade dock MP alla 

som den misstänkte var värnpliktiga vid regementet och avvisade även en som svarade 

nekande. 

Överbefälhavaren inkom med ett yttrande i ärendet i vilket han påpekar att MP 

enligt MPF har en generell befogenhet att avkräva legitimation av värnpliktiga. Vidare 

anför överbefälhavaren att avkrävandet i aktuell situation måste anses förenligt med 

behovs- och proportionalitetsprinciperna i polislagen 8 § med tanke på åtgärdens syfte 

och omständigheterna i övrigt. 

I JO:s svar på anmälan, ett kort svar på sammanlagt nio rader, konstateras att MP 

inte har rätt att stoppa och avvisa värnpliktiga som avslutat dagens tjänstgöring. Endast 

om de värnpliktiga har permissionsförbud, förbud att lämna basområdet, kan detta vara 

aktuellt. JO kommenterar inte rätten att avkräva alla värnpliktiga identifikationshandling 

och inte heller ifrågasätts den svaga grund på vilken detta gjorts. Risken får anses 

avsevärd att MP av misstag kan igenkänna en civilperson som militär och i detta fall 

förhindra civilistens tillträde till butiken. 

Ett annat tillfälle där JO uttalat sig och MP varit inblandad åtminstone delvis på 

personell-, men även materiell-, grund, skedde våren 2004.
90

 Regementet S1 i Enköping 

kontaktades då av B.M.:s fru som hävdade att B.M. på felaktigt sätt förvarade militär 

ammunition i deras tidigare gemensamma bostad. Paret som då låg i bodelningstvist 

hade flyttat isär och utöver informationen om ammunition framlade frun anklagelser om 

att mannen hotat henne. Med anledning av informationen vidtog regementet åtgärder; 

dels skickades personal i form av bland annat en MP till bostaden där de med stöd av 

förordning
91

 beslagtog ammunition samt en bajonett; dels gjordes efterforskning 

angående hoten för att avgöra sanningshalten i påståendet. 

 Det visade sig snart att delar av den beslagtagna ammunitionen samt bajonetten 

tillhörde B.M. privat och att det därmed var fel att beslagta dessa. Detta medger 
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Försvarsmakten i sitt remissvar och JO påpekar detsamma i sin bedömning av 

omständigheterna. 

Vad gäller anklagelserna om hot kontaktade regementet tre personer som frun 

hade uppgivit kunde bekräfta sanningshalten, samt polisen för att kontrollera om någon 

polisanmälan gjorts. En sådan anmälan hade upprättats även om uppgifterna inte kunde 

bekräftas av de tre utomstående. Angående detta uttalar JO att anklagelserna visserligen 

var allvarliga nog för leda till att B.M., om de bekräftats, skulle förlora sin anställning. 

JO fortsätter dock med att meddela att ”Anklagelser av det slag som det var fråga om i 

detta fall är emellertid en uppgift för polis och åklagare att utreda”.
92

 Det är oklart 

huruvida de efterforskningar som gjordes av regementet utfördes av MP eller annan 

personal. Likaså är det oklart ifall JO med sin hänvisning till ’polis’ även menar MP.  

Något som kan konstateras är dock att otydligheten är problematisk då den kan tolkas 

som att JO inte anser MP behöriga i fall av exempelvis våld och hot i hemmet även i fall 

där en officer är inblandad. 

Det finns vidare ett rättsfall från Göta Hovrätt som utan utredning eller 

kommentar godtar att MP har behörighet gällande värnpliktiga även på fritiden.
93

 Saken 

gällde här värnpliktige K som burit uniform i Skövde stad dels haft händerna i fickorna, 

dels haft översta rockknappen oknäppt. Efter tillsägelse togs händerna ur fickorna och 

knappen knäpptes. En kort stund senare sågs dock återigen värnpliktige K med en hand 

i fickan och med den andra handen vinkandes till MP. Åklagaren åtalade för ohörsamhet 

mot vakt, något som ogillades. Värnpliktige K dömdes dock till ansvar för tjänstefel för 

att ha brutit mot gällande föreskrifter om personligt uppträdande. Måhända kan det idag 

anses tragikomiskt att värnpliktige K blev dömd till 30 dagsböter å 5 kronor för detta 

tjänstefel och för ett separat hot mot krigsman, men det är likväl en dom där HovR 

godtagit MP:s behörighet på personell grund. 

Ovan redovisade fall visar på ett otydligt erkännande av personlig anknytning som 

grund för militärpolisens behörighet. Visserligen sågs värnpliktiga även på fritiden per 

automatik som personellt anknutna till Försvarsmakten, men JO:s uttalande om B.M. är 
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tyvärr tvetydigt nog för att inte kunna fastslå att detta gäller vid alla misstankar om brott 

och i alla situationer på det sätt Försvarsmakten anser. 

Personell grund kan trots ovissheter påstås vara minst tvivelaktig av de tre 

anknytningsgrunderna då det, trots den vida tillämpligheten, är mindre problematiskt att 

objektivt avgöra huruvida någon personlig anknytning föreligger. Vid exempelvis 

militära övningar med civila statister eller militära övningar med internationell personal 

som inte är anställd av Försvarsmakten rör sig dock MP på tunn is. Slutligen finns att 

MP använder tvångsmedel även mot andra än personligen anknutna då det som i fallet 

med Systembolaget är mycket svårt att avgöra huruvida en person i civila kläder är 

militär eller inte. 

5.3.4 Materiell anknytning 

Den tredje och sista möjligheten för MP att vara behörigt är på basis av materiell 

anknytning. Försvarsmaktens tolkning lyder ”Försvarsmaktens materiel exempelvis 

fordon, vapen, övrig utrustning. Detta gäller även utanför Försvarsmaktens område.”
94

 

Rekvisitet gäller oavsett plats och tid när materiel tillhörande Försvarsmakten är 

inblandad. Enligt MPE är materielanknytning en grund till ett flertal utredningar per 

år.
95

 Framförallt internetbaserad försäljning av persedlar som egentligen tillhör 

Försvarsmakten är ett av de områden där MP är mycket aktiva idag. Tolkningsproblem 

som uppstår är bland annat i hur många led materiel anses utgöra en grund för MP:s 

behörighet, från det att den frånhänts Försvarsmakten, till häleri i flera led och så vidare. 

Militärpolisen bedriver aktivt utredningar beträffande försäljningar av begagnad 

materiel på internet. Bland annat har MP med åklagare som förundersökningsledare 

utrett misstänkta hälerier som sker genom diverse sajter. Vid en husrannsakan har 

exempelvis 68 persedlar och ammunition hittats i den misstänktes bostad. Detta ledde 

till åtal och dom för bland annat häleri och olovligt förfogande, återigen utan 

kommentar om MP:s delaktighet.
96

 

Det finns stor risk att andra än försvarsmaktsanknutna människor drabbas av 

åtgärder grundade i materiell anknytning. Brottsutredningar mot misstänkta hälare kan 

innefatta husrannsakan, men annan inverkan på gemene man kan föreligga vid 

                                                 

94
 Kavallerireglemente MP/säkförband, s. 16 

95
 Enligt muntlig information från MPE. 

96
 Sundsvalls TR, mål nr B 2603-12 



38 

 

exempelvis eskort av militär materiel. Stoppande av bil anses som ovan nämnts vara ett 

inskränkande av rörelsefriheten men är ändock något som kan inträffa vid en sådan 

eskort. 

5.4 Undantag från försvarsmaktsinterna rättsliga regleringar 

Undantag från regleringar är något som kan göras i full enlighet med många av 

Försvarsmaktens bestämmelser. Ofta innefattar exempelvis Försvarsmaktens 

författningar en slutparagraf där undantagen fastställs.
97

 Beslut om sådana undantag tas 

normalt av högre chef alternativt överbefälhavaren eller någon denne bestämmer. 

Sådana undantag, som alltså även inbegriper Försvarsmaktens grundläggande 

författningar, kan ifrågasättas ur rättssäkerhetssynpunkt sett till bland annat 

förutsägbarhet. Att undantagen finns är något som måste nämnas i detta arbete men det 

saknas anledning att utveckla det här. En separat studie av företeelsen utifrån en juridisk 

utgångspunkt vore dock önskvärd. 

5.5 Sammanfattning 

Det finns situationer när det är odiskutabelt att militärpolisen enligt de föreskrifter som 

finns är behörig. Exempel på detta är inne på garnisonsområden, eller när 

försvarsmateriel förflyttas från en plats till en annan. Det finns vidare andra tillfällen då 

det är mycket svårt att se MP som behöriga. Ett sådant exempel kan vara ett 

misshandelsfall mellan två civila personer på Uppsala centralstation. Det finns dock en 

stor gråzon mellan dessa klara exempel. 

När militärpolisman anses behörig gäller enligt MPF 11 § tillämpliga delar av det 

som är föreskrivet för den civila polisen. Detta innebär en skyldighet att ingripa mot 

brott, mot grövre brott även på ledig tid. Vidare innebär PL 9 § en 

rapporteringsskyldighet oavsett om en civil polis är i tjänst eller inte, ett ansvar som 

även det åvilar MP om denne anses behörig. Problematiken ligger i att avgöra huruvida 

MP är behörig i den specifika situationen, något som är långt ifrån lätt att avgöra även 

utifrån de av Försvarsmakten utarbetade rekvisiten geografisk-, personell- eller materiell 

anknytning. 
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Om ett ingripande sker när behörighet saknas måste detta ske enligt envarsrätten 

då det annars är olagligt. Även när behörighet enligt MPF anses finnas kan dock de i RF 

och EKMR uppställda rekvisiten för rättighetsbegränsande lagstiftning vara åsidosatt, 

vilket i så fall innebär att korrekt lagstöd för polisiära befogenheter saknas. Det innebär 

i sin tur att ett ingripande som enligt MPF är korrekt ändå kan anses strida mot EKMR 

och RF. 

6 Konsekvenser – skadestånd? 

6.1 Inledning 

Det finns tre möjliga rättsliga följder på ett olagligt rättighetsinskränkande av en 

tjänsteman i Sverige under myndighetsutövning. Dels har vi arbetsrättsliga och 

straffrättsliga processer mot tjänstemannen, dels skadestånd till förmån för den individ 

som utsatts för kränkningen. Arbets- och straffrättsliga processer kan visserligen ha ett 

värde för den enskilde då de utgör ett fastställande av skuld, men de saknar en reell 

upprättelse i form av exempelvis en monetär kompensation. Individen blir med andra 

ord tvungen att föra en skadeståndstalan mot staten för att få ersättning för den 

kränkning som han eller hon tvingats utstå. 

Den kränkning som utmynnat ur ovan anförda resonemang grundar sig i att den 

svenska lagstiftaren på felaktigt sätt begränsat rättigheter i RF och EKMR, samt att 

staten åsidosatt den förpliktelse att agera mot oklarheter som att EMKR artikel 8 

innefattar. Den felaktiga begränsningen får till följd att rättighetsinskränkningar inte kan 

göras av MP utan att en rättsstridig handling utförs, vilket kan utgöra grund för 

skadestånd. För att undersöka individens möjlighet att få upprättelse mot staten prövas i 

detta avsnitt därför skadeståndstalan med utgångspunkt i RF samt EKMR. 

6.2 Skadestånd i svensk domstol 

Skadestånd i svensk rätt regleras i skadeståndslagen (SkL), vari stadgas i 3:2 p. 1 att det 

allmänna kan bli skadeståndsskyldigt på grund av fel eller försummelse vid 

myndighetsutövning. För att sådant ansvar ska bli aktuellt krävs att personskada, 

sakskada eller ren förmögenhetsskada uppstår vid verksamhet där stat eller kommun 

ansvarar. För att kränkningsersättning ska kunna utdömas fordras enligt 3:2 p. 2 vidare 
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att kränkningen skett genom fel och försummelse vid myndighetsutövningen som 

inneburit brott innefattande angrepp mot person, frihet, frid eller ära. 

Om svensk tjänsteman bryter mot en i RF uppställd fri- eller rättighet är risken, på 

grund av friheternas natur, stor att detta drabbar en enskild i form av en ideell kränkning 

snarare än en person-, sak-, eller ren förmögenhetsskada. Detta medför att det måste 

anses att fel eller försummelse, samt brott, måste ha skett för att den enskilde ska ha 

möjlighet att få ersättning i enlighet med skadeståndslagen. 

Att någon döms för brott vid en felaktig rättighetsinskränkning är långt ifrån 

säkert. HD har tidigare fastslagit att tjänstefel inte per automatik är ett så allvarligt brott 

att detta ska innebära att kränkningsersättning utdöms.
98

 Att bryta mot RF är vidare inte 

kriminaliserat. Då SkL 3:2 p. 2 föreskriver att brott krävs saknas därför, utan 

underliggande lagstiftning, rättsliga förutsättningar för att utdöma skadeståndsansvar för 

en sådan handling. 

Det har alltså fram till nyligen ansetts att särskilt lagstöd enligt svensk rätt krävs 

för att utdöma skadestånd för ideell skada.
99

 Genom en dom i april 2014 har praxis på 

området förändrats. HD utdömde i målet skadestånd till käranden för den ideella skada 

han lidit efter att skattemyndigheten i strid med RF 2:7 fråntagit honom hans svenska 

medborgarskap. Till grund för detta anförde HD att det visserligen saknas bestämmelser 

som möjliggör ersättning till den enskilde för en sådan överträdelse, men att ”En 

överträdelse av den bestämmelsen [RF 2:7] är emellertid av sådant slag att övervägande 

skäl talar för att ideellt skadestånd ska kunna dömas ut av domstol”.
100

 Detta är en 

mycket intressant rättsutveckling där HD alltså påtagit sig rätten att utdöma skadestånd 

trots uttalat obefintligt lagstöd. Om detta var riktigt gjort ska jag inte utveckla här, men 

faktum kvarstår att det nu finns en möjlighet att tilldömas skadestånd om staten bryter 

mot de i RF garanterade fri- och rättigheterna. 

Enligt SkL 3:7 får inte talan väckas om skadestånd på grund av skada vid 

riksdagsbeslut. I förevarande fall är det avsaknaden av ett sådant som ifrågasätts, vilket 

dock även det är något regeln om taleförbud ansetts tillämplig på.
101

 Även om JK i ett 

beslut funnit att taleförbudet inte förhindrade möjligheten att väga in omständigheter 
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såsom brister i lag och andra föreskrifter vid bedömningen av om ett ingrepp varit 

felaktigt, meddelar samma yttrande att SkL 3:7 förhindrar skadestånd i fallet.
 102

 

Sammantaget betyder alltså SkL 3:7 mot bakgrund av det ovan sagda att det är inte går 

att tilldöma skadestånd till en person som blivit kränkt genom att militärpolisen i strid 

mot RF men i enlighet med MPF inskränker någons rättigheter genom exempelvis en 

husrannsakan. MPF är meddelad av regeringen och en sådan prövning faller därför på 

taleförbudet. 

Oberoende av ifall en kränkning anses ha skett enligt inhemsk lag eller inte är 

EKMR:s rättighetsregler tillämpliga, något som kan leda till skadeståndsskyldighet för 

staten gentemot den vars rättigheter kränkts. Sådana skadestånd kan dels tillerkännas av 

Europadomstolen, dels av svensk rättsinstans,
103

 men även, vid fall rörande svenska 

myndigheters agerande, direkt av Justitiekanslern.
104

 Skadestånd på grund av brott mot 

EKMR är i nuläget inte lika kontroversiellt som den ovan anförda möjligheten till 

skadestånd för brott mot RF. Konventionens artikel 41, om rätten till skälig gottgörelse, 

innebär att enskild vars rättigheter kränkts ska kunna kompenseras för detta genom att 

Europadomstolen utdömer skadestånd.  

Tidigare var det osäkert huruvida även svensk rättsinstans hade behörighet och 

därför kunde pröva mål gällande skadestånd på grund av brott mot EKMR.  I NJA 2003 

s. 217 valde HD att inte avvisa talan men uttalade däremot att frågan om skadestånd 

enligt artikel 41 var förbehållen Europadomstolen. I det senare fallet NJA 2005 s. 462 

valde dock HD att utvidga möjligheten för svensk rätt att utdöma skadestånd direkt på 

grund av en kränkning av EKMR. HD påpekar att det är ”… svårt att föreställa sig att 

ersättning för ideell skada i dessa fall – annat än rent undantagsvis – skulle kunna utgå 

med stöd av 2 kap. 3 § skadeståndslagen, eftersom detta förutsätter att den skadelidande 

utsatts för ett brott som inneburit en allvarlig kränkning av hans eller hennes personliga 

integritet”.
105

 Därefter undersöks andra möjligheter till att utdöma skadestånd. HD 

kommer fram till att Europadomstolen har tolkat artikel 13, om rätten till ett effektivt 

rättsmedel, som att den innefattar inte bara möjlighet till prövning utan även en 
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möjlighet att få gottgörelse genom nationell domstol i fall där ens rättigheter kränkts 

och anser att det i fallet finns ”övervägande skäl” att därför tillerkänna käranden 

skadestånd. 

Det finns alltså en möjlighet att i svensk domstol tilldömas skadestånd. Då 

signatärstater till EKMR bryter mot konventionen kan detta utgöra en egen, 

självständig, grund för skadestånd.
106

 Hur detta ska ses i ljuset av 3:7 SkL är inte klart, 

men då stater i Europadomstolen kan dömas att utge skadestånd på grund av 

konventionsstridig lagstiftning kan det tyckas mindre märkligt om samma resonemang 

kan föras i svensk domstol. En lösning för den enskilde vore därför att i svensk domstol 

hävda brott mot EKMR som skadeståndsgrund och på så sätt undvika SkL med dess 

taleförbud. 

6.3 Skadestånd i Europadomstolen 

Europadomstolen dömer ofta ut kompensation i form av skadestånd vid 

rättighetskränkningar begångna i EKMR:s fördragsstater och det finns gott om praxis på 

området. I Kruslin mot Frankrike och Huvig mot Frankrike var förfrågan huruvida det i 

fransk lagstiftning fanns bestämmelser som tillät och reglerade telefonavlyssning mot 

misstänkta brottslingar.
107

 Domstolen konstaterade att den alltid ansett att termen 

lagstiftning innefattade inte endast nedskriven lagtext, utan även de facto lag i form av 

lägre stående föreskrifter och oskriven lag. Därmed fanns det enligt domstolen regler 

som tillät telefonavlyssning. Reglerna ansågs dock inte haft tillräcklig tydlighet för att 

allmänheten skulle åtnjuta det skydd mot godtycklighet som ska finnas i en rättsstat och 

Frankrike dömdes därför att betala skadestånd till de drabbade. 

Europadomstolen har även uttalat sig angående fall där rättigheter inskränkts i lag 

men där denna lag inte överensstämmer med högre stående nationell lag. I Weber and 

Saravia v Germany yrkade kärandena på att lagstiftningen stred mot den tyska 

konstitutionen. Domstolen, som konstaterar att lagen är åtkomlig, tydlig och även i 

övrigt uppfyller de i artikel 8 uppställda kraven på ”stöd av lag” för att inskränka 

rättigheten, uttalar vidare följande: 

… whilst it is true that no interference can be considered to be 

“in accordance with law” unless the decision – or statutory 
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provision – occasioning it complied with the relevant domestic 

law – of a higher rank – the logic of the system of safeguards 

established by the Convention sets limits on the scope of the 

power of review exercisable by the Court in this respect. It is in 

the first place for the national authorities, notably the courts, to 

interpret and apply the domestic law: the national authorities 

are, in the nature of things, particularly qualified to settle the 

issues arising in this connection […] In a sphere covered by 

written law, the “law” is therefore the enactment in force as the 

competent courts have interpreted it in the light, if necessary, of 

any new practical developments, and the Court cannot question 

the national courts’ interpretation except in the event of flagrant 

non-observance of, or arbitrariness in the application of, the 

domestic legislation in question…
108

 

Domstolen skriver alltså uttryckligen att en rättsregel som strider mot högre stående lag 

inte är i enlighet med kravet på lagstöd och därför inte ett accepterat sätt att begränsa en 

rättighet. Därefter uttalas dock att nationell domstol är den mest kompetenta 

rättsinstansen för att avgöra om lag strider mot grundlag, i synnerhet när det som i 

Tysklands fall finns en konstitutionsdomstol. Innebörden av detta torde vara att MPF, 

om den anses strida mot formkraven i RF 2:20, då även utgör ett brott mot EKMR:s 

begränsningsmöjligheter. Enligt Weber and Saravia v Germany är det dock primärt 

svensk domstol som ska pröva detta då kompetensen att göra så saknas i 

Europadomstolen. 

6.4 Sammanfattning 

Militärpolisen har enligt MPF och PL rätt att utföra åtgärder som exempelvis 

husrannsakan. Detta utesluter dock inte brott mot RF eller EKMR då 

rättighetsbegränsningen i svensk lag utförts på inkorrekt sätt. En person som blivit utsatt 

för en felaktig rättighetsinskränkning kan för upprättelse föra skadeståndstalan mot 

staten. Talan kan då grundas direkt på brott mot RF eller brott mot EKMR trots att 

skadeståndstalan normalt grundas i SkL. På detta sätt kringgås taleförbudet i SkL 3:7 

som annars förhindrar skadestånd på grund av beslut fattade av bland annat regeringen. 
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Brott mot RF har inte tidigare ansetts utgöra en självständig grund för 

skadeståndstalan mot staten. Detta har dock ändrats med den nya praxis som tillkom 

genom NJA 2014 s. 323. Tack vare denna praxis, som dock är uttalat restriktiv, finns 

det en viss möjlighet att föra talan i domstol för brott mot RF.  

EKMR kan utgöra skadeståndsgrund i både svensk domstol och vid 

Europadomstolen i Strasbourg. En enligt RF felaktig rättighetsbegränsning utgör 

sannolikt även ett konventionsbrott och en skadelidande kan då föra skadeståndstalan 

mot staten i svensk domstol baserat på EKMR. Möjligheten finns även att föra sådan 

talan i Europadomstolen som dock i praxis klargjort att det i första hand är nationell 

domstol som har kompetensen som krävs för att pröva huruvida regleringar strider mot 

överordnad nationell lagstiftning, i det här fallet MPF mot RF.
109

 

Utsikterna att i svensk domstol vinna ett mål om skadestånd på grund av att 

militärpolis har utnyttjat polisiära befogenheter ser jag som liten. Jag motiverar detta 

dels på grund av restriktiviteten vid mål om brott mot RF, dels på grund av SkL 3:7. 

Talan i svensk domstol med EKMR som grund har större chanser att lyckas men det är 

ändå högst osäkert om en kärande kommer att få domslutet med sig. 

En talan förd vid Europadomstolen kan inte heller den sägas vara en säker vinst. 

Domstolen har visserligen dömt i liknande mål tidigare, men då praxis uttryckt att 

nationell domstol har bäst förutsättningar att pröva talan får risken att förlora målet även 

där anses vara avsevärd. 

7 Slutsatser 

Militärpolisens uppgifter kräver befogenheter att inskränka individers fri- och 

rättigheter. Ett flertal rättigheter måste därför begränsas för att möjliggöra utrednings- 

och spaningsmetoder som till exempel husrannsakan och topsning. Sådana 

begränsningar ska enligt RF 2:20 göras genom lag, ett krav som återkommer i EKMR:s 

rättighetskatalog. De rättsregleringar som i nuläget styr militärpolisen är trots kraven 

gjorda i militärpolisförordningen. Detta innebär att formkraven för att begränsa 

rättigheterna inte har uppfyllts. 

Ett ytterligare problem är den stora osäkerhet som finns beträffande när MP anses 

behöriga och därmed har polisiära befogenheter. Försvarsmakten har utvecklat termen 
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’inom Försvarsmakten’ till tre rekvisit; anknytning på geografisk, personell och 

materiell grund. Dessa har i sin tur utvecklats ytterligare men i många situationer är det 

fortsatt oklart om MP anses ha polisiära maktbefogenheter. Då tydlighet är ytterligare 

ett krav vid rättighetsbegränsningar är detta ytterligare en punkt där lagstiftningen kan 

anses bristfällig. 

En felaktig rättighetsbegränsning resulterar i att MP använder polisiära 

befogenheter i strid med de grundläggande fri- och rättigheterna som RF och EKMR 

föreskriver. Detta är dock inte något som är lätt att angripa och en skadelidande har 

endast möjlighet att få upprättelse genom skadestånd. Skadeståndtalan kan väckas i 

både nationell domstol och Europadomstolen men med nuvarande lagstiftning är det 

tyvärr svårt att se att skadestånd kommer utdömas trots den rättighetskränkning som 

exempelvis en husrannsakan innebär. En sådan prövning skulle dock ställa 

lagstiftningen på sin spets och vore därför i flera avseenden både önskvärd och 

intressant. 

Det är anmärkningsvärt att rättsläget är så oklart gällande vad som är en del av 

den exekutiva makten – det område där lagstiftningen och staten mest påtagligt möter 

invånarna genom inskränkningar i fri- och rättigheter. Därtill är det intressant hur staten 

riskerar skadeståndsansvar med anledning av MP:s arbete när detta kan lösas genom 

relativt enkel lagstiftning; en reglering på rätt normnivå som borde vara adekvat för och 

önskvärd av alla berörda parter.  
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