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Sammanfattning.  

Det arbete som i många fall föregår en brottsutredning eller som tar vid när ett brott med okänd 

gärningsman begås brukar i dagligt tal kallas för spaning. Vilka spaningsmetoder som polisen 

får använda sig av är inte reglerad i detalj. De bestämmelser som polisen stödjer sig på är mer 

generella bestämmelser i polislagen. Tillskillnad från de bestämmelser som finns kring 

tvångsmedel är reglerna om spaningsmetoder otydliga och allmänt hållna vilket riskerar att 

viktiga principer såsom legalitetsprincipen och proportionalitetsprincipen kränks. Liksom den 

enskildes rätt till respekt för privatlivet enligt både Regeringsformen och Europakonventionen. 

Den konflikt som oftast tycks uppstå är den mellan en spaningsåtgärd och enskildas rättigheter 

särskilt den enskildes skydd för privat och familjeliv. Särskild regeringsformens 2 kap, 6 § samt 

Europakonventionens artikel 8.2. Konsekvensen av att spaningsmetoderna saknar reglering 

leder till att polisen kan tänja på gränserna och kan fatta godtyckliga beslut för att underlätta 

sin egen utredning på bekostnad av enskildas integritet. En laglighetsprövning kommer således 

att göras för att avgöra om polisen spaningsmetoder har stöd i lag.    

Uppsatsen innehåller en undersökning kring vissa av polisens spaningsmetoder och vilken 

lagstiftning om någon som polisens stödjer sig på. Gällande rätt på området kommer att 

undersökas och begreppet integritet utreds genom en redogörelse av den lagstiftning som 

reglerar skyddet mot ingrepp i integriteten samt legalitetsprincipen som bland annat kräver att 

myndigheternas maktutövning gentemot enskilda har uttryckligt stöd i lag. Genomgången i 

denna uppsats av de olika spaningsmetoderna gör inget anspråk på att vara uttömmande. I 

uppsatsen undersöks ett antal spaningsmetoder som är vanligt förekommande, såsom 

skuggning, dold fotografering och dold videofilmning båda med handmanövrerad kamera samt 

användningen av dold kroppsmikrofon alt. avlyssning.  

Författaren av uppsatsen kommer konstatera att det i och för sig saknas något uttryckligt förbud 

mot att använda en viss metod, men att det också saknas ett positivt lagstöd som tillåter att 

metoden används. Det föreligger därför ett behov att finna en lagstiftning, som för polisens del, 

är så klar och tydlig att de känner trygghet i sin arbetsmetod och för medborgarna i övrigt att 

de känner trygghet för att inte intrånget den personliga integriteten förorsakar dem större skada 

än vad som står att vinna med densamma. Genom en lagstiftning ökar förutsebarheten och 

risken för godtyckliga myndighetsbeslut minskar, vilket bidrar till en förbättrad rättssäkerhet. 
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Summary. 

The investigation that in many cases precede a criminal investigation or is used to investigate a 

crime with an unknown perpetrator consists of different methods for surveillance. These 

surveillance methods are defined in detail in section 4.2. The surveillance methods that the 

police use in a pre-investigation is not regulated by law.  When a crime has been committed, 

and an investigation has begun, there are detailed statutory provisions governing the procedure 

on how the investigation should be conducted and the tools available. However, the surveillance 

methods that the police use in a pre-investigation is not regulated in law. As a results of police 

methods not being directly regulated by law, decisions rely on more general rules and principles 

of the Police Act. The lack of regulation makes it easier for the police to stretch the boundaries 

and make arbitrary decisions to ease up its own investigation at the expense of every citizens’ 

privacy. 

This essay will assess the use of different police surveillance methods. It will also explore the 

right to respect for privacy and family life and the meaning of legality principle. The review of 

the various surveillance methods does not claim to be complete. The paper examines a few 

surveillance methods that are common and I found that there is in fact no explicit prohibition 

of using any of the methods, but that it is also lacking a positive legal basis which allows the 

method to be used. 

Given the fact that the Swedish constitution and the European Convention on Human Rights 

guarantees every citizen the right to respect for private and family life and exceptions from this 

must be made by law. So, if the Swedish police use unregulated methods of surveillance that is 

not legislated by Swedish law, does it breach the Swedish constitution of/and the European 

convention of human rights. I would argue that the use of unregulated methods by the police-

force during operations is not by fact a breach with the legislation that protects the human rights, 

but the use of the methods pose a risk to citizens´ privacy. I also believe that the surveillance 

techniques should be an approved method for the police-force. Therefore, I strongly believe 

that the use of these methods should be regulated by law. Due to the fact that the use is not 

legislated, it might be in breach of both the Swedish constitution and article 8 in the European 

convention. It is my belief that a legislation would contribute to the predictability and increases 

the risk of arbitrary decisions by public authorities which would contribute to improve the rule 

of law.   
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1. Inledning. 

 

1.1. Introduktion. 

Föreställ dig en att polisen fått information om att en viss särskilt person kan vara intressant i 

en potentiell narkotikahandel. Polisen har dock inte några uppgifter eller information om att 

personen de facto har begått något brott ännu eller att någon narkotikahandel har inträffat, 

därför beslutar polisen att sätta spaning på personen. Det innebär att de skuggar personen, 

eventuellt fotograferar och filmar personen när denna träffar andra människor i olika miljöer. 

Polisen kan även i passande utstyrsel försöka röra sig inom samma radie som den misstänkte 

och med hjälp av en dold kroppsmikrofon försöka spela in samtal som förs mellan den 

misstänkte och en annan person. Spaningen kan pågå i olika miljöer, allt ifrån hemmet till ett 

café eller torget mitt på stan. Spaningen kan pågå under flera dagar eller veckor beroende på 

vad för information och hur starka aningar polisen har.1  

Det som polisen stödjer sig på är istället allmänt hållna bestämmelser i polislagen. Så trots att 

polisens har en välreglerad verktygslåda med metoder till förfogande så fort en förundersökning 

inleds saknas en reglerad verktygslåda vid det tidigare utredningsstadiet, det såkallade 

spaningsstadiet. Det kan ifrågasättas om dessa spaningsmetoder får användas utan uttryckligt 

stöd i lag eller kan de allmänt hållna bestämmelserna i polislagen anses vara tillräckligt för att 

legitimera metoderna. I utredningen Särskilda spaningsmetoder ansågs att ett ökat lagstöd bör 

förekomma för sådana spaningsmetoder som innebär en inskränkning i de grundläggande fri- 

och rättigheter.2 De grundläggande fri- och rättigheter är ämnade att skydda medborgarna 

gentemot det allmänna. Dessa rättigheter kan i viss mån inskränkas förutsatt vissa rekvisit är 

uppfyllda, bland annat krävs det att inskränkningen har stöd i lag, legalitetsprincipen. Utöver 

det krävs det att inskränkningen är nödvändig för att uppnå det avsedda syftet, 

proportionalitetsprincipen.  

Vad gäller de tvångsmedel som är reglerade i rättegångsbalken har denna avvägning gjorts, 

lagstiftaren har således bedömt att de inskränkningar i den enskildes privata sfär som dessa 

metoder kan innebära är nödvändiga för att uppnå det avsedda målet. Däremot krävs viss grad 

av misstanke och straffvärde för att det ska vara proportionerligt, vilket varierar beroende på 

hur ingripande tvångsmedlet anses vara. Vad gäller spaningsmetoderna har denna bedömning 

                                                           
1 Föreläsning av Lena Ljugberg, Narkotika roteln.  
2 SOU 2010:103, Särskilda spaningsmetoder  s. 84 och s. 214. 
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eller avvägning inte gjorts varför rättsläget fortfarande kan sägas vara oklart.3 Av detta följer 

att det krävs lagstöd om intrång i medborgarnas rättigheter ska vara tillåtet samtidigt använder 

sig polisen sig av metoder som med stor sannolikhet kan resultera i intrång i den enskildes 

grundläggande rättigheter, och detta utan något positivt lagstöd. Det medför att den enskildes 

grundläggande rättigheter inte skyddas eller respekteras av det allmänna vilket är i strid med 

Sveriges grundlag samt många viktiga rättsprinciper som är grundläggande i en rättsstat.  

 

       1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att utreda om polisens spaningsmetoder behöver lagregleras och i så 

fall varför det krävs stöd i lag. Spaningsmetoder såsom skuggning, hemlig fotografering och 

videofilmning samt användande av dold kroppsmikrofon är alla metoder som används inom 

polisens brottsbekämpande verksamhet utan att det finns något uttryckligt stöd för det. Det är 

särskilt intressant med tanke på enskilda är gentemot det allmänna skyddade mot intrång i den 

personliga integriteten och legalitetsprincipen kräver att det finns stöd i nationell lag. Uppsatsen 

redogör för innebörden av dessa metoder samt om det finns något rättsligt stöd som legitimerar 

användningen av dessa metoder. Om inte utreda om och varför det skulle behövas en 

lagreglering.  

För att utreda detta kommer uppsatsen besvara två frågeställningar;  

 Hur förhåller sig användandet av spaningsmetoder till grundläggande fri- och 

rättigheter, särskilt rätten för privat- och familjeliv som stadgas i regeringsformen och 

Europakonventionen?  

 

 Krävs det uttryckligt lagstöd för att säkerställa legalitetsprincipen och skyddet för den 

personliga integriteten?   

 

 

                                                           
3 SOU 2010:103, s. 205.  
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1.3 Metod och material 

1.3.1 Metod. 

Den metodologiska ansatsen kommer att vara rättsdogmatiskt4 men också rättsanalytiskt. Den 

traditionella rättsdogmatiska metoden har en start koppling till rättskällorna dvs. författningar, 

förarbeten, prejudicerande rättsavgöranden, rättsvetenskaplig litteratur (doktrin). 

Rättsdogmatisk metod fastställer gällande rätt genom att utvärdera och kritisera rätten, för hur 

rättsläget ser ut och vad som legitimerar användandet av normer.5 Vid den rättsdogmatiska 

metoden är det viktigt att inte sammanblanda analysen kring de lege lata och de lege ferenda. 

En rättsdogmatisk analys handlar om att analysera de olika elementen i rättskälleläran så att 

slutresultatet får antas spegla innehållet i gällande rätt. Den rättsdogmatiska metoden kan dock 

även användas för att framställa kritik på området och föreslå förändringar.6 

Den rättsanalytiska metoden kommer genomsyra uppsatsen genom att analysera rätten och 

huruvida de metoder som polisen använder sig av vid brottsutredning kan anses vara gällande 

rätt eller om de faller utanför. Det finns en mer öppenhet i en rättsanalytisk metod som ger 

utrymme för en bredare analys. Det är dock av vikt att en sådan analys så långt som möjligt 

bibehåller en objektivitet och balans i argumentationen samt att analysen byggs på ett allsidigt 

material. Den rättsanalytiska metoden ger också utrymme för kritik och att resonera om vad 

rätten är och vad den bör vara. Enligt Korling och Zamboni skulle man dock även kalla denna 

slutsats som kritisk rättsdogmatisk metod. Denna kritiska metod handlar enligt författarna om 

att gå ett steg längre än att beskriva gällande rätt, nämligen att utifrån slutsatserna kring 

innehållet i gällande rätt gå ett steg längre och att med ett fristående ändamålsargument påvisa 

att rättsläget inte är tillfredsställande och att det borde ändras.7 

Uppsatsen kommer inledas med en till största del rättsdogmatisk metod. Detta för att förklara 

hur den enskildas privat- och familjeliv är skyddat i svensk rätt. Den rättsdogmatiska metoden 

kommer också användas för att redogöra för vissa allmänna principer som vårt juridiska 

samhälle vilar på, en av de viktigaste principerna legalitetsprincipen men också om hur lagarna 

används för att bevara rättssäkerheten. Uppsatsen kommer utreda hur rättsläget kring polisens 

                                                           
4 Av litteraturen framgår att begreppet lätt ger upphov till viss förvirring, och att man av den anledningen utan 

risk för kritik kan avstå från att klassificera sitt arbete som rättsdogmatiskt se: Sandgren, C., Rättsvetenskap för 

uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation. Dock anser författaren av uppsatsen att det är ett 

vedertaget begrepp som använts vid beskrivning av metodval varför författaren väljer att använda begreppet följt 

av en förklaring vad som avses med rättdogmatisk metod.  
5 Korling och Zamboni (red.) Juridisk metodlära uppl. 1:3 s. 26. 
6 A.a. s. 24. 
7 A.a s. 39. 
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spaningsmetoder ser ut. Detta kommer göras genom att ingående redogöra för de rättsobjekt 

som berörs vid användandet av spaningsmetoder, dels den enskildes rättigheter i förhållande 

till spaningsmetoderna dels de principerna som legalitetsprincipen, proportionalitetsprincipen 

och rättssäkerheten.  

Genom att Sverige har inkorporerat Europakonventionen för mänskliga rättigheter (EKMR) 

kommer även denna att ha betydelse för uppsatsen samt Europadomstolens avgöranden särskilt 

vad gäller förhållandet till artikel 8, rätt till respekt för privat och familjeliv. Uppsatsen kommer 

diskutera hur lagen borde vara utifrån hur rätten kring den enskildes skydd för fri- och 

rättigheter samt grundläggande rättsstatsprinciper såsom legalitetsprincipen varför man även 

kan säga att det är en kritisk rättsdogmatisk metod.  

Efter en kort genomgång av polisens befogenheter enligt polislagen samt innebörden av spaning 

kommer sedan följas upp av en mer rättsanalytisk metod som analyserar polisens 

spaningsmetoder som till största mån saknar lagstöd, en analys kring om dessa metoder kan 

anses vara gällande rätt trots avsaknaden av tydligt lagstöd samt ett kritiskt förhållningssätt till 

hur dessa metoder påverkar och förhåller sig till den enskildes grundläggande rättigheter. Den 

rättsdogmatiska metoden är således nödvändig för att sedan kunna analysera rätten och komma 

till en slutsats i hur metoderna de facto förhåller sig till gällande rätt eller inte.  

1.3.2 Material. 

Vid valet av material måste man fundera på systematiken, vad för material behövs för att kunna 

besvara min frågeställning, varför behövs detta material och hur kan materialet användas.  Mot 

bakgrund av att uppsatsen ska redogöra för rättsläget på spaningsområdet och dess förhållande 

till annan lagstiftning och principer så består materialet av lagtext, förarbeten, rättsfall från både 

svenska domstolar och Europadomstolen, utlåtanden från Justitieombudsmannen och doktrin, 

vilka alla räknas som rättskällor. Rättskällor som efter tolkning och utvärdering bidrar till att 

fastställa gällande rätt. 8 Inledningsvis används till stor del lagtext kompletterat med förarbeten 

och kommentarer till lagtexten. Förarbetena och kommentarerna är intressanta både ur en 

rättsdogmatisk och rättsanalytisk metod eftersom det anger syftet och det tilltänkta 

användningsområdet kring den aktuella lagen. Lagtexten anses vara gällande rätt. 

Lagbestämmelser är däremot inte alltid tydliga och ofta krävs det att man tolkar lagen vid en 

given situation. Förarbetena och kommentarerna kan underlätta och bidra till en djupare 

förståelse för hur lagen ska tolkas och förstås i vissa sammanhang. Lagförbetena har ibland 

                                                           
8 A.a 23.  
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tillmätts formell auktoritet medan andra tolkar lagförarbetena på samma sätt som doktrin, 

eventuellt med lite mer tyngd än ett generell doktrinuttalanden. Dock så tillmäts lagförarbetena 

relativt stor betydelse ute i domstolarna vilket också gör att tolkningen av förarbetena ute hos 

domstolarna också sedan bildar rättspraxis som är en annan viktig rättskälla.9  Ett exempel för 

att påvisa förarbetenas betydelse för rättskälleläran; Regeringsformens skydd för den enskildes 

privatliv i 2 kap 6 § är en relativ generell regel och genom enbart en lexikalistisk tolkning kan 

det vara svårt att veta hur långt lagens skydd sträcker sig, därför är både förarbetena samt 

kommentarerna ett användbart komplement. Förarbetena grundas på utredningar som 

regeringen tillsatt och består oftast av en blandning av välutbildade politiker och jurister som 

uttrycker motivet och deras tanke med lagen, oftast finns det även remissinstanser såsom 

myndigheter och domstolar samt andra juridiska personer som kan ha något att tillkomma i 

ärendet. Förarbetena är därför ofta genomarbetad och därför ett bra komplement till lagtexten. 

Både när det kommer till den rättsdogmatiska metoden att fastställa gällande rätt, lagens 

tilltänka användningsområde och hur lagtexten ska tolkas. Förarbetena är också användbara i 

den rättanalytiska diskussionen eftersom den består av utförliga överväganden och utredningar 

kring lagens användningsområde och vilka problem det finns på området etc. Dock anser 

Korling och Zamboni att endast ett uttalande i lagförarbetena kan inte ensamt fälla avgörande 

för hur en rättsregel ska tolkas i ett visst läge. Detta kan knytas till att det saknas uttalad hierarki 

mellan rättskällorna. Det är viktigt att kunna väga rättskällorna mot varandra och även mot olika 

tolkningsläror såsom ändamålsargument när det kommer till att tolka en rättskälla, detta för att 

på bästa sätt reda ut hur en rättsregel ska tolkas i en viss given situation, denna kunskap 

kännetecknar en bra rättdogmatisk analys.10 Kommentarerna är ytterligare ett komplement till 

lagtexten, oftast är kommentarerna författande av en på det aktuella området framstående jurist 

som förklarar och tydliggör lagens syfte och användningsområde. Kommentarerna är som sagt 

oftast skrivna av på området välutbildade och erfarna jurister varför det kan anses vara ett bra 

komplement till andra rättskällor och bidra till att främja11 och förstå rättstillämpningen. 

Utförligheten av kommentarerna kan variera beroende på rättsområde och lagstiftning. Vad 

gäller regeringsformen, rättegångsbalken och polislagen är förarbetena relativt grundliga 

genom online-tjänster som Zeteo och Karnov, båda kända och trovärdiga databaser inom 

juridiken.12  

                                                           
9 A,a 28. 
10 A.a s. 28, samt Bernitz, Ulf., mfl. Finna rätt s. 128f. 
11 Bernitz Ulf. Mfl., Finna rätt s. 191. 
12 A.a. s. 224 och 232. 
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Europakonventionen är sedan år 1995 lag i Sverige vilket innebär att även detta är lagtext vilket 

är en tung rättskälla, särskilt vid fastställande av gällande rätt.13 Europakonventionen är ett 

minimiskydd, varför Sverige åtminstone måste tillvarata det skydd Europakonventionen 

tillhandahåller. Europakonventionen har inte några förarbeten som kan komplettera artiklarna 

utan för att tolka och förstå innebörden av artikeln är Europadomstolens praxis av stor vikt. 

Europadomstolens praxis är därför ett väsentligt material i uppsatsen både för att fastställa 

gällande rätt, särskilt när det kommer till vad som innefattas i den personliga integriteten samt 

innebörden av legalitetsprincipen. För att få information om Europadomstolens praxis har 

skribenten använt Hans Danelius bok, Mänskliga rättigheter i Europisk praxis dels utförliga 

sökningar på Europadomstolens databas, Hudoc14. Det finns många mål från domstolen där 

rättsfrågan fokuserar kring artikel 8 och den enskildes rätt till skydd för privat- och familjelivet. 

Vid filtreringen söktes efter mål som rörde artikel 8 och ett hundratal sammanfattningar lästes 

och valen av mål som uppsatsen refererar till har enligt författaren både tyngd och relevans för 

att bidra till uppsatsens. Hans Danelius bok har utöver bidragit till information om viktig 

rättspraxis även bidragit till att förstå användningsområdet och innebörden av artiklarna, i detta 

fall särskilt artikel 8 i Europakonventionen. 

Mycket information är hämtad från offentliga utredningar (bland annat SOU 1982:63, 2003:74 

och 2010:103) som behandlar polisens okonventionella spaningsmetoder, eftersom någon 

uttrycklig lagstiftning inte finns på området. Utredningen Särskilda spaningsmetoder är en 

grundlig utredning vars uppgift var att överväga vissa straffprocessuella och polisrättsliga 

frågor angående de brottsbekämpande myndigheternas dolda spanings- och 

utredningsverksamhet. Den rättsanalytiska metoden öppnar upp för möjligheten att använda sig 

av material som inte uttrycker gällande rätt. Statens offentliga utredningar är ett dokument som 

tillkommer tidigt i lagstiftningsärenden15 och det finns många offentliga utredningar som inte 

leder till lagstiftning. Däremot kan de utredningar och diskussioner som förekommer i en sådan 

utredning vara väldigt informativ och intressant, särskilt ur en rättsanalytisk synvinkel. Vad 

gäller utredningen Särskilda spaningsmetoder från 2010 utmynnade den i ett antal lagförslag, 

lagändringsförlag och överväganden avseende polisens framtida användning av vissa 

spaningsmetoder. Dock resulterade inte detta i någon lagstiftning utan utredningen stannade i 

utredningsstadiet. Digniteten av en sådan utredning kan vid en rättsdogmatisk metod tappa i 

                                                           
13 Se 2 kap 19 §. Regeringsformen, Europakonventionen är inte grundlag, utan vad bestämmelsen i 

regeringsformen 2 kap 19 § betyder är att Europakonventionen har grundlagsskyddat stöd. 
14 Europadomstolens databas. http://hudoc.echr.coe.int/eng . 
15 Bernitz mfl. Finna rätt Kap. 5 författad av Madeleine Leijonhufvud s.115ff. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng
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trovärdighet, eftersom det kan vara svårt att fastställa gällande rätt med hjälp av material som 

inte ingår i den traditionella rättskälleläran men i den rättsanalytiska metoden som lämnar 

utrymme för en större öppenhet i analysen och möjlighet till ett mer kritisk tänkande kan 

utredningar vara till stor hjälp. Utredningar visar på att frågan varit aktuell och tydliggör en del 

rättsliga och politiska tankar och åsikter på området, något som är användbart i en uppsats som 

fokuserar på att diskutera om polisens spaningsmetoder faller inom lagens ramar och om inte, 

ifall det borde finnas lagar som reglerar detta.   

Två rapporter, Spanark och Spanorg från rikspolisen har använts för att få närmare inblick i de 

metoder som används av polisen. Spaningsmetoderna används ofta i det dolda och det finns inte 

mycket uttryckligt som beskriver hur metoderna används. Rapporterna har tillsammans med en 

föreläsning av narkotikapolisen Lena Ljungdal16 gett en inblick i användningen och metodernas 

tillvägagångssätt förklarats. Rapporterna är visserligen från 80-talet varför de inte är helt 

uppdaterade då mycket hänt de senaste 30 åren. Materialet kan dock fortfarande vara av 

betydelse. Det ger en djupare förståelse kring polisens spaningsmetoder och vilka metoder som 

används och vad polisen själva hade för attityd kring de spaningsmetoder som används. 

Materialet säger inte mycket om lagligheten av metoden, däremot utgör rapporterna en 

bekräftelse på att metoderna har och fortfarande används inom polisen. Utlåtanden från 

Justitieombudsmannen har bidragit till uppsatsen, dessa har visserligen inte bindande 

rättsverkan i den mån som praxis från domstolen har men i brist på domstolsavgöranden så kan 

utlåtanden från Justitieombudsmannen ge en vägledning på området. Dess utlåtande är ofta 

formulerade som kritik riktad till den polis eller någon myndighet exempelvis på grund av att 

något visst förfarande eller metod som ansetts stridit mot lag eller principer. Det är inte sällan 

Justitieombudsmannen stannar vid kritik och därför inte går vidare med några repressalier 

gentemot den myndighet eller person som kritiken riktar sig mot. Så trots att 

Justitieombudsmannens utlåtanden inte är bindande i den mån som domstolsavgöranden, är det 

ändå ett bra stöd som ofta på ett utförligt sätt diskuterar rättsläget på området och hur lagen 

eller principer på området ska förstås och bör tillämpas. På så vis bidrar utlåtandena till att 

utreda gränsdragningarna på området, eftersom kritiken kommer först då polisen gått utöver sin 

befogenhet och behörighet.17   

Doktrin, vilket är ytterligare en rättskälla, som ensam inte kan tillmätas så mycket vikt men som 

ett komplement till övrig rättskälla kan vara till hjälp. Doktrinen kan i många fall bidra till att 

                                                           
16 Föreläsning av Lena Ljungdal torsdag den 26 november 2015. 
17 Bernitz, Ulf. mfl. Finna rätt s. 141. 
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fastställa och tolka gällande rätt genom att den i fall då andra rättskällor lämnar ofullständiga 

besked kan doktrinen i många fall fylla luckorna och förklara sammanhangen. En svårighet på 

området med juridisk litteratur är dock att rättsutvecklingen går relativt fort fram och det är inte 

alltid litteraturen på området hinner med varför stor del av doktrin är färskvara med begränsad 

hållbarhet.18 Den bok som varit intressant i detta fall har främst varit Ingrid Helmius avhandling 

om polisens rättsliga befogenheter vid spaning. Den är således några år gammal men med tanke 

på att rättsutvecklingen på spaningsområdet inte förändrats nämnvärt sedan 2003 är boken 

fortfarande till viss del är relevant på området. Boken bidrar till en djupare förståelse kring 

spaningsområdet men också bidragit med tips om användbara rättskällor såsom förarbeten och 

praxis som Helmius själv använd i sin avhandling.19 En avhandling har inte samma tyngd i 

källhänseende som andra källor som används, men den har särskilt varit användbar i den 

rättsanalytiska metod genom att Helmius själv analyserar och uttrycker sina åsikter på området 

vilket ger en djupare förståelse för olika synsätt på området som förbättrar uppsatsen analys och 

diskussionsdel. Så även om Helmius bok sällan används såsom hänvisning till ren fakta så fick 

hennes avhandling mina egna tankar att börja snurra vilket kan bidra till en bättre analys.  

 

1.4 Avgränsning. 

Mot bakgrunden att detta är ett examensarbete med en begränsad tidsram så krävs det att 

uppsatsen avgränsas. Fokus kommer vara kring de oreglerade spaningsmetoderna som polisen 

använder sig av i sin dagliga brottsutredning som mot bakgrund av legalitetsprincipen och 

skyddet för den enskildes personliga integritet eventuellt borde lagregleras. Uppsatsen kommer 

belysa metoder som skuggning, hemlig fotografering/ filmning med handmanövrerad kamera 

och hemlig avlyssning bland annat med hjälp av dold. Peljning är en oreglerad spaningsmetod 

som används inom polisen, denna har författaren valt att lämna utanför uppsatsen. Anledningen 

är att uppsatsen har ett begränsat utrymme och de spaningsmetoder som utreds i uppsatsen har 

en samhörighet och kan användas i kombination med varandra. Skuggning används ofta i 

kombination med någon annan metod och fotografering, filmning eller avlyssning är en metod 

som är enkel att kombinera med skuggning och som ofta resulterar i att spaningen blir något 

mer ingripande. Säkerhetspolisen arbetsmetoder eller särskilda tvångsmedel som används vid 

gränsöverskridande brottslighet, terroristbrott eller grov organiserad brottslighet där polisen 

                                                           
18 A.a s. 183f. 
19 Helmius Ingrid, Polisens rättsliga befogenheter vid spaning.  
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kan ha ytterligare befogenheter än de som anges i rättegångsbalken, 

förundersökningskungörelsen eller polislagen kommer inte beaktas.  

Författaren av uppsatsen har därför valt att fokusera på de traditionella spaningsmetoderna som 

polisen använt sig av både då och nu och som saknar uttryckligt stöd i lag såsom skuggning, 

filmning och avlyssning med hjälp av ex dold kroppsmikrofon. Brottsprovokation och 

infiltration lämnas utanför denna uppsats. Det saknas lagregler även på dessa områden, däremot 

finns både en del praxis och doktrin på området i jämförelse med de oreglerade 

spaningsmetoder denna uppsats fokuserar på, varför dem senare metoderna både är mer 

intressant och aktuella att utreda. Reglerade metoder som bidrar till brottsutredningar finns 

bland annat i rättegångsbalken, eftersom uppsatsen fokus kretsar kring oreglerade tvångsmedel 

kommer de reglerade tvångsmedlens legitimitet inte diskuteras. Däremot kommer en 

genomgång kring syftet med tvångsmedel och hur uppbyggnaden av dessa lagbestämmelser ser 

ut att kort redogöras för att kunna förbättra analysen av de oreglerade metoderna.  

Europakonventionen och Europadomstolens praxis kommer ha en stor plats i framställningen, 

däremot lämnas EU-rätten utanför på grund av att straffrätten inte är ett harmoniserat 

rättsområde i Europa anser författaren att de direktiv och fördrag från EU-rätten inte har plats i 

denna framställning. 

Innehållet i denna uppsats; bör kunna relateras till användandet av andra oreglerade metoder 

som polisen använder och som lämnas utanför denna uppsats. Eftersom en stor del av uppsatsen 

kommer handla om när en metod är så pass ingripande att ett positivt lagstöd måste finnas som 

stödjer metoden. Detta bör kunna ses generellt för alla spaningsmetoder som saknar uttryckligt 

lagstöd och även om uppsatsen endast kommer beröra vissa metoder kan en viss analogiskt 

tolkning även dras mot andra spaningsmetoder. 

 

1.5 Disposition. 

Uppsatsen har att redogöra för om den lagstiftning som finns på polisens område är tillräcklig 

för att legitimera vissa av de spaningsmetoder som polisen använder. För att kunna utreda detta 

måste det utredas vilka motstående intressen som finns på området. Kapitel två kommer 

redogöra för hur gällande rätt ser ut på vissa områden som kan komma att påverka bedömningen 

kring lagligheten av spaningsmetoder. Inledningsvis en utredning kring den enskildes privatliv, 

vad det innebär, hur är den enskilde skyddad och mot vad? Skyddet redogörs både utifrån 

regeringsformen samt Europakonventionen. Därefter diskuteras principer som 
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legalitetsprincipen och proportionalitetsprincipen som båda två genomsyrar hela polisens 

arbete. Det följs av ett kort avsnitt om rättssäkerheten, som värnar att vår rättsstat och att 

enskilda och de allmänna följer lagar och principer. Slutligen redogörs begreppet kring den 

personliga integriteten, detta för att förstå vad det innebär med integritet.  

Genom rättskällorna har det konstaterats att den enskildes privat och familjeliv skyddas 

gentemot det allmänna, både i den svenska grundlagen och i Europakonventionen. Skyddet 

begränsar det allmännas möjlighet att utan lagstöd övervaka eller kartlägga enskildas privatliv. 

Skyddet i regeringsformen fokuserar på effekten som övervakningen eller kartläggningen 

resulterar i och det krävs att intrånget är betydande. Vad som är ett betydande intrång är inte 

helt utrett utan det förutsätter istället att en bedömning gör i varje enskilt fall. Europadomstolen 

har uttalat sig att skyddet för den enskildes privatliv är ett omfattande. Emellertid är varken 

skyddet enligt regeringsformen eller Europakonventionen absolut utan rätten till privatliv kan 

inskränkas under vissa förutsättningar. Kort sagt så innebär detta att mot bakgrund av den 

enskildes grundläggande fri- och rättigheter, legalitetsprincipen, proportionalitetsprincipen och 

rättssäkerheten så krävs det att åtgärder som myndigheter företar och som kränker den enskildes 

privatliv antingen enligt regeringsformen eller Europakonventionen har uttryckligt stöd i 

nationell lag samt att den är tydligt, precis och förutsebart.  

Kapitel tre redogör kortfattat kring rättsläget för våra straffprocessuella tvångsmedel. Detta för 

att förstå syftet och uppbyggnaden kring de lagreglerade metoderna. Skillnaden anses vara att 

tvångsmedel bidrar till att samla in bevis och driva en förundersökning framåt medan spaning 

mer bedöms vara en form av informationsinsamling. Användningen av tvångsmedel är också 

uttryckligt reglerad i lag och har krav på en konkret misstanke om ett konkret brott samt att det 

för grova mer ingripande tvångsmedel krävs det ytterligare visst straffvärde för det brott som 

begåtts. Syftet med kapitlet är att komma fram till slutsatsen att det inte är så stor skillnad i 

tvångsmedlen eller spaningsmetodernas metoder och syften, utan de används på liknande sätt 

och med liknande syfte fast vid olika utredningsstadier. Varför det också anses något är 

anmärkningsvärt att det ena området är reglerat med stöd av lag men inte det andra. 

Slutligen kapitel fyra kommer redogörelsen kring spaning. Efter att fått bakgrunden i vilka 

motstående intressen spaning har i kapitel två och fått reda på syftet och uppbyggnaden av hur 

utredningsmetoder kan vara lagreglerade så diskuteras användningen av spaningsmetoderna 

och hur dessa används. Först en redogörelse kring polisens befogenheter följt av begreppet 

spaning. Därefter redogörs ingående för de valda metodernas tillvägagångssätt, vad det innebär 

att skugga någon eller i hemlighet fotografera/videofilma. Följt av en diskussion kring när det 
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kan anses kränka den enskildes privatliv. Detta är avgörande eftersom skulle metoden inte anses 

kränka den enskildes privatliv skulle varken regeringsformen eller Europakonventionen träda 

in som skydd för den enskilde och då skulle en redogörelse av legalitet och 

proportionalitetsprincipen anses överflödig. De metoder som används anses enligt 

Europadomstolen inskränka på den enskildes privatliv varför det enligt artikel 8.2 i 

Europakonventionen således skulle krävas lagstöd för att få utföra dessa metoder. Vad gäller 

regeringsformen krävs det att det är ett betydande intrång till följt av övervakning eller 

kartläggning. Att enbart följa efter någon och fotografera på allmänna platser kan inte anses 

kränka någons privatliv däremot om skuggningen respektive fotograferingen sker mer 

systematisk, på flera tillfällen och på olika platser faller det med största sannolikhet inom 

grundlagsskyddet vilket innebär att polisen måste ha stöd i lag. Slutsatsen som också framgår 

av kapitel fem, diskussionen och kap 6, slutsatsen är således att metoderna inte alltid kommer 

innebära ett intrång i den enskildes privatliv men att risken i sig bör vara tillräcklig för att kräva 

stöd i lag.   
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2. Lagstiftning och allmänna rättsprinciper. 

2.1. Regeringsformens skydd för enskildas privatliv. 

Regeringsformen har ett målsättningsstadgande i 1 kap 2 § fjärde stycket regeringsformen som 

anger att det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla 

områden samt värna om den enskildes privatliv och familjeliv. Det är således ett uttalat mål för 

den samhälleliga verksamheten att värna den enskildes privatliv även om bestämmelsen inte 

uppger någon särskild förpliktelse. Emellertid så finns i regeringsformens andra kapitel en 

rättighetskatalog vars bestämmelser är bindande och garanterar den enskilde ett skydd gentemot 

det allmänna. I 2 kap 6 § regeringsformen stadgas; 

1st Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp 

även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom skyddad mot 

kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av 

brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning 

av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.  

2 st. Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna 

skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan 

samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga 

förhållanden. SFS 2010:1408 

Andra stycket i 2 kap 6 § regeringsformen infördes genom 2010 års grundlagsförändring och 

innebär att skyddet mot integritetskränkningar har förstärkts. Bestämmelsen innebär att 

enskilda, vid sidan av vad som redan följer av första stycket, är skyddade mot åtgärder från det 

allmännas sida som innefattar betydande intrång i den personliga integriteten, om intrånget sker 

utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga 

förhållanden.20 I motiven till grundlagsförändringen 2010 då andra stycket i 2 kap 6 § 

regeringsformen skulle utvecklas diskuterades huruvida bestämmelsen skulle utformas mer 

som 2 kap 6 § redan var utformad, det vill säga med en exemplifiering av vilka åtgärder som 

skulle omfattas av integritetsskyddet.  

Regeringens uppfattning var emellertid att intresset av att åstadkomma en reglering som innebär 

ett mer generellt integritetsskydd som inte enbart tar sikte på vissa tekniska förfaranden eller 

andra specifika företeelser väger tyngre än intresset av att undvika eventuella 

                                                           
20 Prop: 2009/10:80 s. 171 och 175.  
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gränsdragningsproblem i framtida lagstiftning. De ansåg att det istället är upp till lagstiftaren 

att göra avvägningen vid utformade av ny lagstiftning.21 Den tekniska utvecklingen går framåt 

vilket innebär att metoderna för övervakning och kartläggning hela tiden kan förändras. Varför 

ett mer generellt integritetsskydd på ett bättre sätt uppfyller ändamålet med lagstiftningen. 

Bedömningen kring vad som innebär med övervakning och kartläggning samt betydande 

intrång kan leda till komplicerade avvägningar. Det är dock att föredra framför en mer precis 

lagstiftning som exempelvis anger vilka metoder som anses leder till en kränkning.  

2.1.1 Övervakning och kartläggning. 

Vad som är avgörande för om en åtgärd anses innebära övervakning eller kartläggning är inte 

dess huvudsakliga syfte, utan vilken effekt som den vidtagna åtgärden har. Vad övervakning 

respektive kartläggning innebär får bedömas med utgångspunkt från vad som enligt normalt 

språkbruk läggs i dess begrepp. 22 Beträffande ”övervakning” pekas i motiven bland annat på 

hemlig kameraövervakning, hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning.23 Vad gäller 

dessa metoder finns uttryckliga bestämmelser i rättegångsbalken för när och hur dessa får 

användas. De metoder som är aktuella i denna uppsats, såsom att förfölja/skugga, dold 

avlyssning respektive att smygfilma eller smygfotografera den enskilde bör kunna omfattas av 

begreppet övervakning enligt normalt språkbruk. I vissa fall bör det även kunna falla inom 

begreppet kartläggning. Att med hjälp av ljudupptagningar, video och fotografier dokumentera 

vad den enskilde gör och eventuellt vilka denne träffar under en längre period är enligt 

författarens åsikt en kartläggning av dennes vardagsrutiner. Exempelvis om en polis fått 

information om ett eventuellt narkotikabrott och skuggar en misstänkt. En sådan 

spaningsoperation kan pågå i all från några dagar till flera månader. De metoder som används 

kan enligt författarens mening resultera i både övervakning och kartläggning av enskildas 

personliga förhållanden. Det hela visar på att en del åtgärder som innebär övervakning samtidigt 

kan innebära kartläggning och vice versa. Det är således inte möjligt att göra en tydlig 

gränsdragning mellan åtgärder som har effekter av det ena eller andra slaget, vilket också 

uttrycktes i förarbetena inför grundlagsförändringen.24 Avsaknaden av någon tydlig 

gränsdragning borde dock inte orsaka några bedömningssvårigheter eller andra eventuella 

svårigheter vid bedömningen av om effekten resulterat i ett betydande intrång i den enskildes 

                                                           
21 Prop 2009/10:80 s. 183-185. 
22 Dessa metoder har också lagstiftaren bedömt vara tillåtna under en brottsutredning förutsatt vissa rekvisit är 

uppfyllda, bland annat krävs en viss misstankegrad och en proportionalitetsbedömning och ett särskilt fattat 

beslut av åklagare eller domstol. Se bestämmelser i Rättegångsbalken (1942:740). Kap 24-28.  
23 Prop 2009/10 s. 183-185. 
24 Prop 2009/10:80 S. 181.  
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personliga förhållanden. Övervakning och kartläggning är inte kumulativa rekvisit utan 

alternativa rekvisit, varför det är tillräckligt att polisens metod antingen innebär en övervakning 

eller en kartläggning. Bedömningen huruvida det är ett betydande intrång eller inte kan dock 

påverkas av polisens arbetsmetod.  Risken för att uppnå kravet på betydande intrång bör vara 

större om polisens metod anses falla inom både övervakning och kartläggning. Detta eftersom 

en kombination av metoderna bör kunna leda till att mer information om den enskilde riskerar 

att avslöjas än om polisen exempelvis enbart skulle övervaka.25    

2.1.3. Innebörden av betydande intrång. 

För skyddet i regeringsformen ska aktiveras krävs att intrånget i den enskildes privatliv bedöms 

som ett betydande intrång. Vad som är ett betydande intrång kan vara svårbedömt, särskilt 

eftersom det egentligen är en relativ subjektiv bedömning. Enligt motiven har både åtgärdens 

omfattning och arten av intrånget betydelse vid bedömningen. Även åtgärdens ändamål och 

andra omständigheter kan ha betydelse vid bedömningen av om det skett ett betydande intrång 

eller inte. Syftet med bestämmelsen är således att endast omfatta sådana intrång som på grund 

av åtgärdens intensitet eller omfattning eller av hänsyn till uppgifternas integritetskänsliga natur 

eller andra omständigheter innebär ett betydande ingrepp i den enskildes privata sfär. 

Uppgifternas karaktär och omfattning utgör enligt motiven endast två faktorer att beakta.26 Det 

blir således en helhetsbedömning av intrånget för att bedöma om det är betydande eller ej. 

Förarbetena som ska ge en fingervisning för hur lagen ska tolkas ger egentligen inte mycket att 

utgå från, vad som är ett intrång är fortfarande enligt skribenten relativt subjektivt och vad som 

kan anses som integritetskränkande för person A kanske inte känns lika kränkande för person 

B. Det är därför svårt att göra någon generell bedömning för vad som kan bedömas som 

integritetskränkande och vad som ska falla inom grundlagsskyddet. 

Att spaningsmetoderna inte är lagreglerade vållar inga större problem så länge metoderna inte 

kan bedömas som integritetskränkande. Det faktum att det inte finns någon generell bedömning 

för vad som kan bedömas som integritetskränkande kan dock vålla problem. Det är effekten av 

metoden som avgör om det är integritetskränkande eller inte varför det är svårt att i förhand 

avgöra vilka metoder som skulle kunna innebära intrång och vilka som inte skulle kunna 

innebära intrång. En lagstiftning på spaningsområdet skulle underlätta denna problematik 

eftersom det innebär att risken för att en metod skulle vara integritetskränkande inte är lika 

                                                           
25 Jmf Lindberg, Gunnel. Straffprocessuella tvångsmedel – några utvecklingslinjer, SvJT 2007 s. 50 och 56. 
26 Prop 2009/10:80 s. 184. 
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överhängande eftersom det finns stöd i lag för åtgärden, vilket är ett krav enligt regeringsformen 

2 kap 20 §.  

2.1.2 Krav på lag vid inskränkning av 2 kap 6 § regeringsformen. 

Bestämmelsen innebär att åtgärder som resulterar i effekter som anges i paragrafen det vill säga 

ett intrång i den enskildes privatliv får vidtas endast med uttryckligt stöd i lag.27 Kravet på 

lagstöd framgår av 8 kap regeringsformen, se särskilt 8 kap 2 § regeringsformen.28 Både 

justitieombudsmannen och justitiekanslern har i några fall bedömt myndigheternas användning 

av tekniska metoder vid exempel registrering av telefonsamtal och för bilddokumentation, vara 

av sådant slag att det krävs stöd i lag för att vidta dessa åtgärder29. Enligt 2 kap. 21 § 

regeringsformen ställs det vissa kvalitetskrav för att lagstiftaren ska få inskränka 2 kap 6 § 

regeringsformen, det krävs att åtgärderna ska vara nödvändiga för att tillgodose ett ändamål 

som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle och inte får gå utöver vad som är nödvändigt med 

hänsyn till de ändamål som föranlett åtgärderna. Att det krävs lag för att vidta åtgärder som 

innebär ingrepp i enskildas personliga förhållanden följer av 8 kap 2 § 2p. regeringsformen. 

Detta ger uttryck både för legalitetsprincipen och proportionalitetsprincipen som kortfattat 

kommer redogöras för i avsnitt 2.4 samt 2.5 

 

2.2 Europakonventionen om mänskliga rättigheter. 

2.2.1 Europakonventionen. 

Sverige ratificerade Europakonventionen tidigt, redan år 1952, men det tog till år 1995 innan 

Europakonventionen inkorporerades i svensk rätt.30 Sedan dess är Europakonventionen 

inkorporerad i svensk rätt genom lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.31 Konventionen har 

ställning som nationell lag i Sverige och är därmed hierarkiskt underordnad regeringsformen. 

Trots detta anses regelsystemen komplettera varandra, fri- och rättighetsskyddet enligt 

regeringsformen och Europakonventionen är alltså kumulativa och den enskilde är berättigad 

                                                           
27 2 kap 20 och 21 §§ regeringsformen. Framgår att skyddet för den enskildes privatliv kan inskränkas med stöd 

av lag, förutsatt att det är med syfte att tillgodose ändamål godtagbara i ett demokratiskt samhälle, samt att det är 

proportionerligt.  
28 Prop. 2009/10:80 s. 185. 
29 SOU 2007:22 Del 2 s. 158 f. 
30 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna.  
31 Bernitz, mfl. Finna rätt, S. 82. 
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till det skydd som grundlagen såväl som Europakonventionen ger.32 Bestämmelserna i 

Europakonventionen samt Europadomstolens praxis ska därmed tillämpas direkt av svenska 

domstolar.33 Den praxis som Europadomstolens har utvecklat är både omfattande och 

betydelsefull och i mycket stor utsträckning sätter den standarden i Europas fri- och 

rättighetsskyddet.34  

2.2.2 Artikel 8, Rätt till skydd för privat och familjeliv. 

Europakonventionen tillförsäkrar den enskilde en rad rättigheter och ur perspektivet i denna 

uppsats är det framförallt artikel 8 som är intressant att undersöka närmare. Artikel 8 

förespråkar en rätt till skyddet för privat- och familjeliv, vilket innehållsmässigt är rätt likt det 

skydd som finns i 2 kap 6 § regeringsformen. I jämförelse med regeringsformens väldetaljerade 

fri- och rättighetskatalog är det skydd som Europakonventionen garanterar mer oprecist och 

allmänt hållet vilket innebär ett större tolkningsutrymme och möjligtvis också bredare skydd.35 

Artikel 8 i Europakonventionen lyder: 

Art. 8 Rätt till skydd för privat och familjeliv: 

1 st. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin 

korrespondens.  

2 st. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än 

med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn 

till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller 

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

för andra personers fri- och rättigheter. 

Alla mänskliga rättigheter är inte absoluta utan det finns även regler som medger 

inskränkningar i dessa rättigheter under vissa förutsättningar. Det krävs att inskränkningarna är 

i enlighet med lag och denna lag måste vara grundad i inhemsk lag. Skulle en inskränkning i en 

rättighet vara grundat på en bestämmelse som enligt nationell rätt, i detta fall enligt svensk rätt, 

inte kan betraktas som en lag så är inte kravet på lagstöd uppfyllt. Europadomstolen har tolkat 

begreppet lag något annorlunda än vi i Sverige. Enligt Europadomstolen så kan även rättspraxis, 

                                                           
32 Prop. 1993/94:117 S. 39. 
33 Se bland annat högsta domstolen i NJA 2013 S. 502. 
34 Bernitz, mfl Finna rätt, S. 82 f. 
35 En kommentar till regeringsformen, 2:6 Karnov group. www.karnov.se.  

Danelius, Hans. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis S. 55f och 365f.  
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förordningar och andra föreskrifter likställas med lag,36 så länge bestämmelsen uppfyller vissa 

formkrav. Emellertid har domstolen gjort åtskillnad på två begrepp som förekommer i 

konventionen, prescribed by law37 och according to law.38 Dessa begrepp är enligt domstolen 

inte identiska.39 Europadomstolen uttalade i målet Sunday Times mot Förenade Kungariket vad 

gäller det senare begreppet att en bestämmelse måste vara tillgänglig och precis för att kunna 

uppfylla kravet på att vara lag vilket domstolen upprepade i ytterligare ett mål. Domstolen ansåg 

att en bestämmelse som ger utrymme för en obegränsad diskretionär prövningsrätt inte har den 

förutsägbarhet som krävs och därav inte kan anses uppfylla lagbegreppet.40  

Europadomstolen har genom sin praxis kommit fram till att skyddet för respekt till privat- och 

familjeliv är omfattande.41 Domstolen har vidare framhållit att teleavlyssning i sig självt utgör 

ett intrång i privatlivet. Det har ingen betydelse om man sedan inte använder inspelningarna. 

Domstolen har i samband med strategisk övervakning också framhållit att själva förekomsten 

av detta är ett intrång i de berörda personernas privatliv eller korrespondens.42 Det domstolen 

gör för att avgöra om en inskränkning är i enlighet med skyddet i Europadomstolen är en tre 

stegs bedömning. I det första steget undersöks om inskränkningen gjorts i linje med det som tas 

upp i artikel 8.2 som tillåtna syften med inskränkningen. Därefter undersöks om inskränkningen 

är lagstadgad i det nationella rättssystemet. Till sist om inskränkningen är proportionerlig och 

försvarlig i ett demokratiskt samhälle.43 

2.2.3 Artikel 8.2 Europakonventionen kräver stöd i nationell lagstiftning. 

Det ska konstateras att bara för att Europadomstolen har givit skyddet för privatliv ett 

omfattande skydd innebär det inte att spaning inte får förekomma. Domstolen klargjorde i målet 

Lüdi mot Schweiz att en misstänkt brottsling inte kan hävda att hans eller hennes samtal ska 

vara fullständigt skyddade mot inspelningar.44 Domstolen ställer dock höga krav på att en 

inskränkning måste ha stöd i lag, bestämmelsen får till exempel inte vara dunkel och otydlig,45 

utan måste vara lättillgänglig och förutsebar. I Liberty m.fl. mot Förenade kungariket gav den i 

                                                           
36 Sunday Times mot Förenade kungariket. Appnr no. 6538/7. Dom den 26 april 1979 P. 47 Se även kommentar 

till Europakonventionen, Karnov Group. Av Carl-Henrik Ehrenkrona. 
37 EKMR Se artikel 9,10,11. 
38 Se EKMR Artikel 8, samt artikel 1 i protokoll 1 och artikel 2 i protokoll 4.  
39 Sunday Times mot Förenade kungariket, App nr no. 6538/7. Dom den 26 april 1979 P. 48-49. 
40 Silver mfl. Mot Förenade Kungariket. Appnr 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75; 

7136/75. Dom den 25 mars 1983  P. 88-89. 
41 Se ex: Peck mot Förenade kungariket, mål nr 44647/98, Dom den 28 januari 2003. 
42 Kopp mot Schweiz Appnr 23224/94. Dom den 25 mars 1998, punkt 37 se också mål Kruslin och Huvig båda 

mot Frankrike. 
43 Helmius, Ingrid. S. 116. Samt Kommentar till artikel 8 Europakonventionen av. Carl-Henrik Ehrenkrona.  
44 Lüdi mot Schweiz. Appnr 12433/86. Dom den 15 juni 1992. 
45 Malone mot förenade kungariket. Appnr 8691/79 Dom den 2 augusti 1994 P. 79. 
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målet aktuella lagen myndigheterna ett väldigt stort spelrum när det gällde att fånga och 

kontrollera meddelanden över telefon, telefax, epost samt datorer. Lagen gav även 

myndigheterna befogenhet att besluta både när och vad som skulle avlyssnas eller läsas. 

Domstolen ansåg att allt för generellt hållna regler inte är tillräckligt som lagstöd och fann 

slutligen att skyddet för den personliga integriteten var otillräckligt.46  Inte heller en analog 

lagtillämpning anses uppfylla kravet på lagstöd enligt artikel 8.2 Europakonventionen.47 

I mål Amann mot Schewiz som gällde telefonavlyssning där en person blivit uppringd av 

sovjetiska ambassaden och grunden till telefonavlyssningen avsågs vara av nationellt 

säkerhetsintresse. Domstolen ansåg dock att reglerna som låg till grund för telefonavlyssningen 

var allt för allmänt utformade och att det inte fanns några bestämmelser till skydd för personer 

som blivit uppringda av någon vars telefon var avlyssnad. Detta resulterade i att domstolen 

ansåg kravet på att telefonavlyssning ska ske i överensstämmelse med lag enligt artikel 8.2 inte 

var uppfyllt.48 Det var i målet väldigt viktiga motstående intressen såsom nationella 

säkerhetsintressen, detta spelade dock ingen roll i målet då domstolen uttalade att åtgärder som 

har så ingripande effekter gentemot en enskild kräver ett tydligt lagstöd. Domstolen underströk 

vikten av att det inte bara krävs positivt lagstöd i nationell lag utan att det även måste uppfylla 

visst krav på kvalité, det vill säga att lagen ska vara tydlig och tillgänglig för enskilda så att det 

finns en möjlighet att förutse dess konsekvenser.49  

2.3 Legalitetsprincipen. 

Legalitetsprincipen har beskrivits som kärnan i en rättsstat. Principens syfte är att garantera den 

enskildes rätt gentemot staten bland annat genom att skydda medborgarna mot maktmissbruk 

från de allmännas sida. Kravet på legalitet i svensk rätt kan utläsas ur 1 kap. 1 § 3 st. 

regeringsformen där det anges att den offentliga makten utövas under lagarna. Vidare följer av 

1 kap. 1 § 1 st. och regeringsformen 1 kap. 2 § 1 st. regeringsformen att all offentlig makt utgår 

från folket samt att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde. 

Dessa stadganden ger uttryck för både folksuveräniteten och lagbundenheten. 

Legalitetsprincipen är en del av principen om all maktutövnings lagbundenhet.50 De rättsstatliga 

                                                           
46 Liberty mfl. Mot förenade kungariket. Appnr 58243/00 Dom den 1 juli 2008 P. 64-69. 
47 Ağaoğlu mot Turkiet. Appnr 27310/95 Dom den 16 december 2005. 

Se även www.domstol.se, Nytt från Europadomstolen nr 11 2005.  
48 Amann mot Schweiz. Appnr: 27798/95 Dom den 16 februari 2000. 
49 A.a se särskilt P.50. 
50 Ingrid Helmius Polisens rättsliga befogenheter vid spaning. S. 60 f.  

http://www.domstol.se/
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grundläggande principerna vilar dessutom på skyddet för de mänskliga rättigheterna. I flera av 

de dokument som garanterar de mänskliga rättigheterna utgör kravet på legalitet en central del.51  

Den offentliga maktens bundenhet till lagarna är en grund för det svenska statsskickets och 

syftar till att motverka godtycke och oförutsebarhet i rättstillämpningen. Genom att fastslå 

denna princip uppställer grundlagen ett krav på maktutövningens normbundenhet i motsats till 

godtycke. Denna normbundenhet brukar inom förvaltningsrätten delas upp i två punkter. För 

det första måste myndigheters beslut alltid ha något slags författningsstöd och för det andra 

förutsätter beslut som är betungande för medborgarna därutöver ett kvalificerat 

författningsstöd, helst stöd i lag. Konstaterandet att den offentliga makten utövas under lagarna 

innebär alltså inte bara att makten inte får utövas i strid med lagarna, det innebär även ett positivt 

krav på staten. Enligt legalitetsprincipens krav är föreskrifter från regeringen eller 

förvaltningsmyndigheter inte tillräckligt, inte heller är det möjligt för domstolar eller 

myndigheter att utan formella föreskrifter själva fatta beslut. Kravet på lagstöd vid betungande 

myndighetsbeslut innebär därmed ett krav på beslut från riksdagen.52 

Kravet på kvalificerat författningsstöd för betungande beslut har konkretiserats i grundlagen 

genom att 2 kap. regeringsformen uppställer särskilda krav på rättighetsbegränsande 

lagstiftning.53 Vissa av fri- och rättigheterna i 2 kap. får i enlighet med 2 kap. 20 § begränsas 

men endast genom stöd i lag. Förutom kravet på lagstöd uppställer 2 kap. 21 § regeringsformen 

även vissa krav på lagens kvalitet. En begränsning av skyddet mot respekt för privatliv i 2 kap. 

6 § regeringsformen är att det endast får begränsas för att tillgodose ändamål som är godtagbara 

i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med 

hänsyn till det ändamål som har föranlett den, vilket är ett uttryck för proportionalitetsprincipen. 

Detta krav är bland annat till för att lagstiftaren noggrant ska redovisa sina syften när en 

grundlagsskyddad rättighet avses inskränkas genom lag.54  

2.3.1 Legalitetsprincipen enligt Europadomstolen. 

Legalitetsprincipen genomsyrar även hela Europakonventionen, se särskilt artikel 7, som 

innehåller principen om nullum brimen sine lege,55 men legalitetsprincipen går ännu längre i 

                                                           
51 Se både Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, FN:stadan, EU:s rättighetskatalog.  
52 Marcussion, Lena (red.) Offentlighetsprincipen. Sterzel, Fredrik kap 5 Legalitetsprincipen, S. 73f.  
53 A.a S. 80. 
54 Prop: 1975/76:209 S. 153, Naarttijärvi Markus, För din och andras säkerhet, S. 48f.  
55 Artikel 7 I Europakonventionen star för “inget straff utan lag” och innebär alltså att för att kunna straffas 

måste den handlingen man begått vara otillåten enligt lag. Annars kan personen i fråga inte straffas. Artikel 7 

innehåller också ett skydd gentemot retroaktiv strafflagstiftning, innebär att man inte får dömas för ett brott som 

vid tidpunkten för brottet inte var straffbelagt enligt lag.  



24 
 

konventionen. Krav på lagstöd återfinns i flera av Europakonventionens artiklar som reglerar 

skyddet för individens egen rättssfär och där intrång medges endast under vissa angivna 

förutsättningar, däribland krävs att intrånget har stöd i lag. I Europadomstolens praxis 

upprätthålls legalitetskravet strikt, det räcker inte med en normerande föreskrift som reglerar 

förutsättningarna för när ett intrång får ske utan krav ställs också på kvalitén i utformningen av 

föreskriften.56 

Europadomstolen har uttryckt att intrång i medborgarnas rättigheter måste vara lagreglerade 

och att denna lag måste vara tillgänglig så att medborgarna kan få möjlighet att avgöra vilka 

rättsregler som är tillämpliga i det enskilda fallet.57 Lagen ska vidare vara giltig och tydlig, så 

tydlig att medborgarna kan få en rimlig indikation på under vilka omständigheter och på vilka 

villkor viss åtgärd har vidtagits.58 Europadomstolen har klargjort att en lag som tillåter 

obegränsad handlingsfrihet inte har den karaktär av förutsebarhet som är nödvändig för att den 

ska betraktas som en lag.59 Högsta domstolen har följt Europadomstolens linje vad gäller de 

kvalitetskrav som krävs för att uppfylla lagkravet. I ett mål rörande frågan om ledningsrätt där 

Högsta domstolen med hänvisning till tidigare avgörande och till Europadomstolens praxis, i 

fråga om artikel 1 i det första tilläggsprotokollet till Europakonventionen, ansåg att en lag måste 

vara tillräcklig precis för att ett ingrepp i äganderätt ska anses förutsebart.60 I detta avgörande 

var det fråga om intrång i den enskildes äganderätt men Markus Naarttijärvi menar att eftersom 

legalitetskravet är detsamma rörande den enskildes privatliv i Europakonventionen artikel 8.2  

torde resonemanget Högsta domstolen anförde vara tillämpligt även på intrång i den personliga 

integriteten.61 Legalitetskravet i Europakonventionen innebär i första hand att inskränkningen 

måste ha stöd i lag, men därutöver krävs det att lagen uppfyller rimliga anspråk på rättssäkerhet. 

Lagen måste kunna ge ett skydd mot godtycke, den måste således vara tillgänglig för 

allmänheten och vara så pass tydlig att den rimligen kan förutses.62  

                                                           
56 Ehrenkrona, Carl Henrik, ”Rättssäkerhetsbegreppet och Europakonventionen”, SvJT 2007 s. 38.  

Se ex. ang. art. 8 målet Malone mot Förenade Kungariket, Appnr. 8691/79. Dom 2 augusti 1984 och målet 

Kruslin mot Frankrike, Appnr 11801/85. Dom 24 april 1990.  
57 Malone mot förenade kungariket. Appnr 8691/79 Dom den 2 augusti 1994. Liberty mfl. Mot förenade 

kungariket. Appnr 58243/00 Dom den 1 juli 2008. Ağaoğlu mot Turkiet. Appnr 27310/95 Dom den 16 december 

2005. Amann mot Schweiz. Appnr: 27798/95 Dom den 16 februari 2000. 
58 Silver mfl. Mot Förenade Kungariket. Appnr 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75; 

7136/75. Dom den 25 mars 1983 P. 86-87. 

Danelius, Hans. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis S. 137.  
59 Silver mfl. Mot Förenade Kungariket. Appnr 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75; 

7136/75. Dom den 25 mars 1983 P.88-89. 
60 NJA 2004 s. 336, se även NJA 2014 s. 14. 
61 Naarttijärvi Markus, För din och andras säkerhet S.49 fotnot 80. 
62 Danelius, Hans. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis S. 370. 
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Europadomstolens praxis har utvecklats i en riktning där striktare krav på legalitet genom 

uttryckligt lagstöd och ett förbättrat integritetsskydd krävs.63 Det kan nämnas att 

Europadomstolen har något vidare benämning på vad som anses tillräckligt för att uppfylla 

lagkravet. Enligt domstolen anses även föreskrifter och praxis kunna godtas som lag förutsatt 

att det uppfyller kvalitetskraven. Det innebär att de ska ha tillkommit på sådant sett att de är 

tydliga, tillgängliga för allmänheten och leder till en förutsebar tillämpning.64 Lagstiftning har 

som funktion att ge förutsebarhet och stabilitet i samhället vilket leder till en demokratisk 

legitimitet och förhindrar maktmissbruk och godtycke. Visserligen kan det kännas väl strikt att 

kräva tydliga och uttryckliga lagbestämmelser eftersom Europadomstolen de facto accepterat 

något mer allmänt hållna regler som sedan kan tolkas och konkretiseras genom rättspraxis. 

Detta särskilt med beaktande av både Storbritannien och Irland vars rättssystem grundar sig i 

common law systemet. Där accepteras och även välkomnas att rättsregler skapas genom 

domstolens tolkande. Emellertid, som nämndes ovan så har Europadomstolen på senare år blivit 

mer restriktiv i sin bedömning. Domstolen har börjat insistera på just lagreglering när det gäller 

åtgärder som kan ha en så ingripande effekt i den enskildes privatliv såsom hemlig övervakning 

av enskilda medborgare kan ha. 65 Detta för att i hög grad värna om de enskildas rättigheter  

Legalitetskravet i svensk rätt kräver att åtgärder som inskränker den enskildes rättigheter måste 

ha stöd i lag, men därutöver krävs det att lagen uppfyller rimliga anspråk på rättssäkerhet. Lagen 

måste kunna ge ett skydd mot godtycke, den måste således vara tillgänglig för allmänheten och 

vara så pass tydlig att den rimligen kan förutse. Europadomstolens praxis visar dessutom på att 

kraven på tydliga, uttryckliga och förutsebara lagbestämmelser är vitalt för att 

legalitetsprincipen i artikel 8.2 Europakonventionen inte ska anses kränkt. En utvecklad 

rättspraxis eller förordningar från myndigheter bör därför inte anses tillräckligt för att uppfylla 

vår stats legalitetsprincip. Legalitetsprincipen kan alltså inte sägas vara uppfylld om det inte 

finns uttryckligt lagstöd.  

 

 

 

 

                                                           
63 SOU 2010:103 S.20. 
64 Sunday Times mot Förenade Kungariket. Appnr. 6538/74. Dom den 26 april 1979 p. 200 – 205. 
65 SOU 2010:103 S. 506. 
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2.4 Proportionalitetsprincipen.  

En rättssäkerhetsprincip som innebär att en myndighet inte får använda mer ingripande åtgärder 

än vad som krävs med hänsyn till ändamålet. En åtgärd får vidtas mot en person bara om skälen 

för åtgärden uppväger det besvär som åtgärden innebär för den som drabbas. 

I 2 kap RF räknas vissa grundläggande fri- och rättigheter upp. Dessutom anges i kapitlet om – 

och i så fall i vilken utsträckning – som dessa rättigheter får inskränkas. Enligt 2 kap 6 § 

regeringsformen är varje medborgare skyddad gentemot det allmänna mot ingrepp i privat- och 

familjelivet Detta skydd kan begränsas genom lag, och i 2 kap 21 § regeringsformen stadgas att 

en sådan begränsning enbart får göras om det krävs för att tillgodose ändamål som är godtagbara 

i ett demokratiskt samhälle. Åtgärden ska i fråga om art, styrka, räckvidd och varaktighet stå i 

rimlig proportion till vad som står att vinna med åtgärden. Proportionalitetsprincipen är otroligt 

viktig vid tvångsmedelsanvändning och finns stadgad i rättegångsbalkens kapitel om 

straffprocessuella tvångsmedel. Innebörden av detta är att tvångsmedlet får användas endast om 

den skada som åtgärden innebär för den misstänkte, eller något annat motstående intresse, vägs 

upp av skälen för åtgärden.66  

I polislagens 8 § anges att polisen alltid har att iaktta proportionalitetsprincipen där den innebär 

att det intrång som polisingripandet medför för den som utsätts för det inte får stå i 

missförhållande till ingripandets syfte. Vidare klargör bestämmelsen att minsta möjliga tvång 

eller våld skall användas. Detta innebär att de spaningsåtgärder polisen företar får inte vara mer 

ingripande än vad som är nödvändigt för att uppnå det avsedda målet. Exempelvis får polisen 

inte förfölja eller fotografera en misstänkt om det inte längre är nödvändigt. Vad gäller de 

straffprocessuella tvångsmedel anges det i rättegångsbalken för respektive tvångsmedel att 

proportionalitetsprincipen måste iakttas. Detta bör även eftersträvas i förhållande till 

spaningsmetoderna, för att detta ska vara möjligt måste det finnas lagregler som reglerar 

användningen av spaningsmetoder.67 

 

2.5 Rättssäkerhet. 

Rättssäkerhetsbegreppet är inte enkelt att definiera. Det innehåller allt ifrån äpplen till päron 

och det finns många områden som samhället anser är knutna till rättssäkerheten. Något som kan 

                                                           
66 Bring, Disen. Förundersökning. S. 261. 
67 Berggren, Munck., Polislagen – en kommentar S. 59. 
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sägas karaktärisera rättssäkerhetsbegreppet är att det kräver att maktutövning gentemot 

medborgarna sker likformigt och är klart förutsebart.68 Rättssäkerhetsbegreppet kan sägas vara 

förknippat med de grundläggande medborgerliga fri- och rättigheterna såsom de kommer till 

uttryck i de olika rättighetsförklaringarna i västerländska konstitutioner och rättssystem samt i 

Europakonventionen. Exempelvis; skyddet för den personliga friheten, rätten till 

domstolsprövning och rättvis rättegång, legalitetsprincipen, förbudet mot retroaktiv 

strafflagstiftning. De grundläggande friheterna som medborgarna erhåller såsom skyddet för 

privatlivet, åsiktsfrihet och yttrandefrihet anses också förknippat med rättssäkerheten.69 Alla 

dessa rättigheter finns där för att skydda medborgarna och upprätthålla en viss rättssäkerhet i 

samhället. Mot bakgrund av att denna uppsats fokuserar polisens spaningsmetoder är 

legalitetsprincipen, proportionalitetsprincipen, förutsebarheten och det grundläggande skyddet 

för privat och familjelivet och den personliga integriteten av ytterst vikt för att förstå 

rättssäkerhetsbegreppet.   

Spaningsmetoder vilka används under exempelvis en förundersökning må å ena sidan vara 

mycket effektiva. Å andra sidan innebär det inte att effektivitet är synonymt med ordet 

rättssäkert. Det kan snarare finnas risk motsatt effekt. Något som bör eftersträvas i vårt samhälle 

är att hela tiden förbättra förutsebarheten och de kontrollsystem gentemot de allmänna som 

finns tillgängliga, detta för att bidra till ökad rättssäkerhet för enskilda. Spaningsmetoder 

karaktäriseras av att de sker i hemlighet varför det är svårt för enskilda att tillvarata sina 

rättigheter och risken finns att polisen och myndigheterna utnyttjar detta. Genom att besluten 

fattas i skymundan riskeras rättsliga principer, som existerar för att säkerställa att besluten är 

nödvändiga, proportionerliga och ändamålsenliga kan åsidosättas. Europadomstolen har 

uttryckt vikten av ett effektivt kontrollsystem vid just dolda spaningsmetoder där enskilda inte 

kan tillvarata sina rättigheter. Sverige har för att uppfylla detta krav relativt nyligen infört ett 

tillsynsorgan, Säkerhet och integritetsskyddsnämnden som bland annat har till uppgift att 

kontrollera polisens användande av hemliga tvångsmedel. Den enskilde har även möjlighet att 

i efterhand vända sig till nämnden för att få ett beslut om hemligt tvångsmedel prövat huruvida 

det var ett rättsenligt beslut.70 Mot bakgrund av att det inte finns någon reglering för när polisens 

spaningsmetoder får användas, finns det inte heller något kontrollorgan för enskilda att stödja 

sig på. Detta ger polisen friare och vidare tyglar och ökar risken för godtyckliga beslut. 

Rättssäkerheten är i princip obefintligt vid avsaknad av både lagstöd och kontrollmöjligheter.  

                                                           
68 Bernitz mfl. Finna Rätt uppl. 12. S. 69. 
69 Ehrenkrona. Carl-Henrik. Rättssäkerhetsbegreppet och Europakonventionen, SvJT 2007 S. 38. 
70 www.sakint.se  Säkerhet och integritetsskyddsnämnden.  

http://www.sakint.se/
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Lagreglering skulle visserligen inte resultera i att enskilda vet när de blir övervakade av polisen 

eftersom detta skulle förta spaningens syfte men genom lagreglering skulle enskilda veta att 

möjligheten existerar och att det i vårt samhälle kan förekomma övervakning av enskilda i vissa 

särskilda former. Genom lagreglering anser författaren att det kan regleras vem som har 

behörighet att besluta om när spaning får vidtas. Detta skulle troligen bidra till att 

övervakningen av beslutsprocessen förbättras, vilket resulterar att principer som 

proportionalitet, ändamål och behovsprincipen tillgodoses.   

 

2.6 Skydd för den personliga integriteten. 

I slutet av 1970-talet och början av 1980-talet så var debatterna rörande 

tvångsmedelsanvändning och den personliga integriteten intensiva för att sedan stanna upp en 

tid,71 däremot så blossades det upp igen och en utredning tillsattes för att utreda huruvida den 

personliga integriteten var tillfredsställt reglerad och särskilt i förhållande till användningen av 

tvångsmedel och övervakningsmetoder. Integritetsskyddskommittén kom fram till att skyddet 

för den personliga integriteten inte var tillräckligt tillfredsställande och att detta beror på att 

integritetsaspekterna inte riktigt uppmärksammades då lagstiftningen rörande tvångsmedel 

arbetades fram.72 Liksom kontrollen över användningen av straffprocessuella tvångsmedlen 

ansågs otillräcklig.73 Integritetsskyddskommittén ansåg också att polisernas arbetsmetoder bör 

ses över i ljuset av den personliga integriteten.74  

Integritetsskyddskommitténs förslag om ett grundlagsskydd mot kvalificerade former av 

övervakning och kartläggning av enskildas förhållanden som sker utan den enskildes vetenskap 

förverkligades vid grundlagsreformen. Denna reform, vilket trädde i kraft januari 2011 och det 

nuvarande grundlagsskyddet som kan utläsas ur 2 kap 6 § andra stycket regeringsformen träffar 

framförallt de hemliga tvångsmedlen och polisens spaningsmetoder.75 Grundlagsskyddet 

stärktes till förmån för den enskilde, detta innebär dock inte att hemliga tvångsmedel eller andra 

former av spaningsmetoder inte får förekomma. Skyddet i 2 kap 6 § regeringsformen kan 

fortfarande inskränkas under vissa förutsättningar, däremot borde det resultera i att lagstiftaren 

                                                           
71 Se: Abrahamsson, Olle. ”Integritetsskyddet i lagstiftningen” SvJT 2006 S. 410.  
72 SOU 2007:22 S. 174f. 
73 A.a S. 236f. 
74 A.a. S. 200f. 
75 SOU 2008:3 samt SFS 2010:1408 (Lag om ändring av regeringsformen). 
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måste göra en grundligare utredning och bedömning inför nya lagförslag som avser 

inskränkningar i den enskildes personliga integritet.   

Utöver de allmänt hållna bestämmelserna i regeringsformen och Europakonventionens gällande 

skyddet för den personliga integriteten så saknas någon mer specifik reglering kring 

integritetsfrågor när det kommer till tvångsmedel. Den som har befogenhet att besluta om 

tvångsmedel måste därför vid sitt beslutsfattande förhålla sig till allmänna rättsprinciper såsom 

proportionalitet, ändamål och behovsprincipen vid bedömningen huruvida ett visst tvångsmedel 

kan vidtas gentemot en enskild eller inte. Det är en svår avvägning att göra och inte sällan ska 

besluten fattas i utsatta och stressade situationer där brottsutredningens effektivitet får vägas 

gentemot den enskildes integritet. Vad gäller de oreglerade metoderna där polisen i princip 

endast har de allmänt hållna bestämmelserna i 2 och 8 §§ polislagen så blir avvägningen mellan 

att vidta den aktuella åtgärden gentemot skyddet för den enskildes privatliv och integritet ännu 

svårare och risken för godtyckliga och allt för ingripande beslut ökar. Det blir ännu ett led i 

polisens beslutsfattande. Detta leder till svåra avvägningar för polisen i pressade situationer, 

ännu svårare vid en jämförelse med den bedömning som görs vid beslutsfattandet av ett reglerat 

tvångsmedel som de facto säger att detta är tillåtet under vissa givna förutsättningar, vad gäller 

de oreglerade metoderna finns det inget som säger om och när dessa är tillåtna.  

Det kan tyckas att alla rättigheter som har samma konstitutionella status ska ha samma värde 

men den faktiska tillämpningen visar att så inte är fallet, det sociala värdet hos olika rättigheter 

varierar mellan olika rättsliga kontexter. Rättigheterna värdesätts ofta olika, varför vågskålen 

kan variera beroende på vilka rättigheter som avses inskränkas. Vågen kanske väger tyngre 

inför rätten till frihet än till privatliv även om skillnaden eventuellt är marginell. Detta innebär 

att inskränkningar i rättigheterna kan bedömas olika i relation till vilken rättighet som avses 

inskränkas. Skyddet för den personliga integriteten har stärkts i Sverige genom det utökade 

grundlagsskyddet år 2010 och även införandet av ett nytt brott förbud mot olovlig fotografering, 

detta utan att inskränka på någon annan rättighet. Det förstärkta skyddet är ett försök att 

upprätthålla en balans mellan rättigheterna, för att förbättra jämställdheten mellan rättigheterna 

och att den enskilde ska ha likvärdigt skydd i förhållande till alla skyddade rättigheter.76   

Vissa rättigheter kan dock få utstå intrång i högre grad än andra rättigheter. Detta har 

Europadomstolen accepterat. Det framgår av principen om staternas margin of appreciation, 

                                                           
76 Svärd, Fredrik. Artikel i Dagens Juridik. Anne Ramberg- Europakonventionen räcker inte. Se: 

http://www.dagensjuridik.se/2008/10/anne-ramberg-europakonventionen-racker-inte . 

http://www.dagensjuridik.se/2008/10/anne-ramberg-europakonventionen-racker-inte
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som innebär att konventionsstaterna har en viss frihet att tillämpa konventionsreglerna på ett 

flexibelt sätt med beaktande av inhemska förhållanden och rättsliga traditioner.77 Anser 

lagstiftaren eller domstolen att en inskränkning av en konventionsrättighet är nödvändigt och 

det finns rimliga skäl för det ställningstagandet så har Europadomstolen accepterat det. En 

konventionsstat margin of appreciation kan således variera beroende på arten av det skyddade 

intresset och orsaken till intrånget. Författaren anser dock att dessa skillnader inte får påverka 

förutsebarheten eller precisionen av lagstiftningen. Frågor kring när och hur ett intrång får och 

kan ske bör uttryckas genom tydliga och tillgängliga lagbestämmelser och inte genom 

godtyckliga och tillfälliga beslut tagna av myndigheter. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 Danelius, Hans. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis. S. 56f. 

Se även NJA 2006s.467, målet rörde i detta fall yttrandefrihet men HD uttalade sig om begreppet Margin of 

apprication och de facto att Europadomstolen anser att konventionsstaterna åtnjuter viss frihet i sin tillämpning 

vid inskränkningar i de grundläggande rättigheterna under förutsättning att de är legitima skäl för 

inskränkningen. 
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3 Straffprocessuella tvångsmedel enligt rättegångsbalken. 

3.1 Innebörden av ett straffprocessuellt tvångsmedel.  

Rättegångsbalken innehåller ingen allmängiltig definition på vad ett straffprocessuellt 

tvångsmedel är för någonting. Det kan dock sägas röra sig om någon form av åtgärd eller 

ingripande som innebär ett intrång i en persons rättssfär, det vill säga i en persons frihet och 

integritet eller i dennes förfoganderätt över viss egendom. Vidare företas en sådan åtgärd eller 

ingripande genom myndighetsutövning.78 Åtgärder som vidtas av enskilda är således uteslutna. 

Inte heller bör varje åtgärd som företas av en representant för en myndighet, exempelvis en 

polisman betraktas som tvångsmedel utan avgöranden bör vara om åtgärden betraktas som ett 

led i en myndighetsutövning. Åtgärden ska vara ett uttryck för samhällets maktbefogenheter.79   

Vid användandet av ett straffprocessuellt tvångsmedel föreligger stor risk till att balansen 

mellan den enskilde och det allmänna rubbas. Den enskilde kan i de flesta fall inte motsätta sig 

eller vägra ett beslut om tvångsmedel när detta väl är fattat. För att processen inte ska få alltför 

stora inkvisitoriska inslag måste rättsstaten verka för att likställdheten mellan parterna inte 

rubbas mer än nödvändigt. Användningen ska vidtas med stor urskillning och med syfte att 

minimera risken för oriktig tillämpning.80  

För att en åtgärd ska betecknas som ett straffprocessuellt tvångsmedel har polisrättsutredningen 

Tvångsmedel – enligt 27 och 28 kap RB samt polislagen uttalat att det ska röra sig om åtgärder 

som den enskilde är skyddad gentemot enligt regeringsformen eller annars genom fri- och 

rättighetsskyddet i Europakonventionen. I det fall åtgärden inte innebär ett intrång i den 

enskildes privata sfär så bör det klassificeras som ett tvångsmedel om åtgärden i annat fall skulle 

vara kriminaliserad och därför inte kan företas utan stöd i lag.81 Enligt Bylund ska det röra sig 

om åtgärder som inte utgör straff eller sanktioner men som har en funktion inom straffprocessen 

och dessutom innebär någon form av tvång mot person eller egendom.82 Ytterligare något 

utmärkande för tvångsmedel är att det är fråga om åtgärder som utgör medel för att nå ett 

bestämt mål eller konkret resultat, och inte bara ett rättsligt resultat, exempelvis husrannsakan 

vars syfte kan vara att bidra till att förundersökning och rättegång kan genomföras. Vidare bör 

                                                           
78 Ekelöf, P-O, Bylund, T, Edelstam, H, Rättegång III, S. 47.  

Bring Thomas, Diesen Christian. Förundersökning. S. 271. 
79 SOU 1995:47 S. 141. 
80 Regeringens hemsida. http://www.regeringen.se/regeringens-politik/rattsvasendet/hemliga-tvangsmedel-och-

rattssakerhet/. 
81 SOU 1995:47 S. 140. 
82 SOU 1995:47 S. 139, se även Bylund, Torleif, Tvångsmedel I – personella tvångsmedel i straffprocessen s 47 f.  
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det medföra någon form av synbara eller kännbara verkningar, enligt utredningen är således 

enbart inhämtande av information inte att betrakta som tvångsmedel.83   

De hemliga tvångsmedlen kan uppfattas som något mer ingripande på grund av det faktum att 

den enskilde inte är medveten om att åtgärden vidtas och att denne således är oskyddad 

gentemot de allmännas intrång. Skyddet mot oriktig tillämpning av olika tvångsmedel ligger 

till viss del i att den som varit utsatt för ett tvångsmedel blir medveten om åtgärden och kan få 

lagligheten av den prövad av domstol eller på annat sätt. Vid användande av hemliga 

tvångsmedel är dock syftet med användningen att den enskilde ska vara omedveten om 

åtgärden, annars riskeras effekten av åtgärden rinna ut i sanden. Hemlighållandet innebär en 

ökad risk för en oriktig tillämpning och eventuellt godtycklig tillämpning av reglerna om hur 

de hemliga tvångsmedlen får användas. I detta fall finns dock visst skydd för den enskilde, 

bland annat i form av att beslut om hemliga tvångsmedel måste fattas av domstolen samt att det 

ska finnas utsedda ombud som tillvaratar den enskildes intressen.84  

3.1 Syfte och uppbyggnaden av tvångsmedelregleringen. 

     3.2.1. Syftet med tvångsmedel. 

De främsta syftena med att använda sig av straffprocessuella tvångsmedel är antingen att 

underlätta förundersökning och rättegång eller att säkra verkställighet av dom i brottmål. 

Användningen av tvångsmedel bidrar till en ökad effektivitet i brottsutredningen och 

underlättar polisens möjligheter att utreda brott. Det är således ett viktigt verktyg för att 

brottsutredningen ska gå framåt. 85 

Det är viktigt att komma ihåg att de olika straffprocessuella tvångsmedlen fyller olika syften. 

De straffprocessuella tvångsmedlen får inte användas för andra syften än dem de är tänkta att 

uppfylla, även om detta i en vidare mening skulle underlätta för myndigheterna att utföra sin 

brottsutredande och brottsbekämpande verksamhet.86 Tvångsmedlen får inte användas för 

brottsspaning utanför ramen för förundersökning, de får alltså endast användas inom ramen för 

en förundersökning. Det anses vidare som tveksamt om tvångsmedel får användas i syfte enbart 

att underlätta polisens efterspaningar av för brott misstänkta personer, bortsett från den i 28 kap 

2 § rättegångsbalken som ger rätt till personell husrannsakan för att eftersöka en person som är 

                                                           
83 SOU 1995:47 S. 142. 
84 Regeringens hemsida; http://www.regeringen.se/regeringens-politik/rattsvasendet/hemliga-tvangsmedel-och-

rattssakerhet/. 
85 Lindberg, Gunnel. Straffprocessuella tvångsmedel, när och hur får de användas? 2013. S. 8. 
86 Lindberg, Gunnel. Straffprocessuella tvångsmedel S. 9. 
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anhållen eller häktad i sin frånvaro.87 Det kan därför enligt författarens åsikt tyckas att 

myndigheterna gjort det lite enkelt för sig med hjälp av de oreglerade spaningsmetoderna. 

Genom att spaningsmetoderna inte är reglerade så behöver inte heller polisen ta hänsyn till 

formkrav eller förutsättningar som måste vara uppfyllda innan de ska vidta åtgärderna vilket 

också underlättar deras effektivitet. Spaningsmetodernas avsaknad av uttrycklig reglering 

skulle således kunna vara ett sätt för polisen att komma undan från det mer komplicerade och 

tidskrävande beslutsfattande som tvångsåtgärderna enligt rättegångsbalken kräver. 

I utredningen Tvångsmedlen i 28 och 29 kap rättegångsbalken samt polislagen ansågs att 

tvångsmedel bör syfta till att åstadkomma ett konkret resultat, inte bara ett rättsligt resultat och 

dessutom medföra synbara och kännbara verkningar för den som åtgärden riktar sig mot. 

Utredningen ansåg därför att bara samla in information inte bör anses som 

tvångsmedelsanvändning eftersom det inte innebär synbara eller kännbara verkningar. 

Utredningen menade dock att de faktum att det inte bör betraktas som tvångsmedel inte innebär 

att de är integritetskränkande och kan kräva lagstöd på grund av bestämmelser i 

regeringsformen eller Europakonventionen.88   

Spaningsmetodernas syfte kan vara att samla information. Metoder som utredningen ansåg inte 

skulle falla inom ramen för vad som anses vara tvångsmedel. Emellertid, med de metoder som 

finns idag så kan informationsinsamling genom metoder som spaning i samband med 

avlyssning, filmning eller fotografier leda till konkreta resultat. Åsikten om att insamling av 

information inte bör anses som tvångsmedel mot bakgrund av att det inte ger några synbara 

eller kännbara verkningar gentemot den åtgärden riktas mot är dessutom diskutabelt. Vad skulle 

skillnaden vara verkningsmässigt för den enskilde om avlyssningen sker genom en polisman på 

avstånd i hemlighet lyssnar på en konversation mellan två personer gentemot den hemliga 

avlyssning av elektrisk kommunikation som sker enligt 27 kap 18 § rättegångsbalken? Båda 

åtgärderna kan innebära ett intrång i den enskildes privatliv enligt regeringsformen och 

Europakonventionen. Samtidigt så kommer varken någon av åtgärderna verka synbara eller 

kännbara för den åtgärden vidtas mot eftersom åtgärden genomförs i det dolda. Trots att det 

inte per se är stor skillnad på åtgärderna varken verkningsmässigt eller konsekvensmässigt så 

är hemlig teleavlyssning reglerat som ett tvångsmedel medan dold avlyssning av en 

konversation eller användandet av dold kroppsmikrofon ses som en oreglerad spaningsmetod. 

Författaren menar dock inte att spaningsmetoderna behöver kategoriseras som tvångsmedel. 

                                                           
87 A.a S. 10-11. 
88 SOU 1995:47 S. 137-138. 
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Författaren anser dock att spaningsmetoder bör vara reglerade mot bakgrund av att de i princip 

kan leda till lika ingripande intrång i den enskildes privatliv och kan ha lika konsekvenser som 

tvångsmedel.  

3.2.2 Förutsättningarna för användandet av tvångsmedel. 

Den allra viktigaste grundförutsättningen för att få använda tvångsmedel är att åtgärden är 

lagligt. Användningen av tvångsmedel innebär ett intrång i enskildes privatliv vilket är skyddat 

både enligt grundlag och Europakonventionen därför krävs det att intrånget har stöd i inhemsk 

lag. Lagen måste tillgodose rimliga anspråk på rättssäkerhet och innehålla tillräcklig grad av 

tydlighet och precision så att inskränkningen är förutsebar. Utöver det krävs det att ingreppet 

måste vara ägnat att tillgodose något av de i Europakonventionen artikel 8.2 uppräknade 

allmänna eller enskilda intressena. Ingreppet måste dessutom vara nödvändigt i ett demokratiskt 

samhälle och vara proportionerligt, vilket innebär att tvångsmedlet måste tillgodose det avsedda 

ändamålet.89 

Ytterligare en förutsättning för att få använda straffprocessuellt tvångsmedel är att 

förundersökning har inletts.  Det finns emellertid tre undantag från den förutsättningen, dessa 

är uttryckligt reglerat i lag. Det första undantaget regleras i 23 kap 22 § 1 st. rättegångsbalken 

och stadgar om beslag som får användas vid förenklad utredning. Det andra undantaget är 

stadgat i 23 kap 8 § 3 st rättegångsbalken och reglerar en polismans rätt att i omedelbar 

anslutning till ett brott medta en person till förhör, trots att behörig tjänsteman ännu inte hunnit 

tagit ställning i fråga om förundersökning ska inledas eller ej. Det sista undantaget från 

förundersökningskravet gäller brott som begåtts inför rätten.90 

Det krävs misstanke om ett konkret brott, dels misstanke mot en viss person. I vissa fall kan 

tvångsmedel vidtas i syfte att utreda vem som kan vara skäligen misstänk, i dessa fall krävs 

synnerliga skäl för att få vidta den tilltänkta tvångsåtgärden.91 Desto högre misstankegraden är 

gentemot en viss person eller desto allvarligare brottsmisstanke desto mer ingripande 

tvångsmedel kan användas, med allvarligare tvångsmedel menas allt mer ingripande åtgärder 

gentemot en viss persons frihet, privatliv eller egendom. 

 

 

                                                           
89 Bring, Thomas. Diesen, Christian. Förundersökning, S. 274, samt Prop. 2011/12:55 S. 47. 
90 Lindberg, Gunnel. Straffprocessuella tvångsmedel. S. 7. 
91 Se ex. 27 kap 20 § 2 st. samt 20 c § Rättegångsbalken (1942:740). 
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4 Spaningsmetoder. 

4.1 Polisens befogenheter enligt polislagen. 

I polislag (1984:387) inledande paragraf stadgas syftet och målsättningen för polisens arbete. 

Det anges att polisen ska främja rättvisa och trygghet genom att upprätthålla allmän ordning 

och säkerhet samt i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. I 2 § polislagen 

framgår att till polisens arbetsuppgifter hör bland annat att förebygga brott samt utreda och 

beivra brott som hör under allmänt åtal. Enligt svensk rätt behöver polisen inte något uttryckligt 

lagstöd för alla åtgärder som vidtas i fullgörandet av sina polisiära arbetsuppgifter. Polislagens 

8 § första stycket i kombination med 2 § polislagen kan anses ge polisen befogenheter att vidta 

olika spaningsåtgärder då dessa är ett led i fullgörandet av polisens arbets- och tjänsteuppgifter. 

Första styckets lydelse i 8 § polislagen bemyndigar i sig självt polisen att vidta olika typer av 

åtgärder. Enligt 8 § 2 st. polislagen får åtgärderna vidtas under förutsättning att de är försvarliga 

med hänsyn till syftet och att de inte begränsar de grundläggande fri- och rättigheterna vilka 

framgår av regeringsformen 2 kap samt Europakonventionen.92 Den 8 § ger även uttryck för 

behovs-, proportionalitets-, och ändamålsprincipen. Dessa tre principer skall genomsyra allt 

polisarbete. Vilket innebär att en polisman under utförande av tjänsteuppgift ska göra 

ingripanden på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga 

omständigheter, om någon form av tvång måste användas får det endast ske i den form och den 

utsträckning som är nödvändig för att uppnå det avsedda resultatet.  

I förarbetena till polislagen har framhållits att det varken är möjligt eller önskvärt att på ett 

uttömmande och slutgiltigt sätt reglera polisens uppgifter i lag. För att detta skulle vara till nytta 

för den enskilde polismannen skulle man få göra en detaljbeskrivning, som sannolikt ändå inte 

skulle bli uttömmande och som dessutom snabbt skulle bli föråldrad.93 Risken med en mer 

allmänt hållen reglering är istället att det blir otydligt och mer en avvägning och bedömning 

från fall till fall vad som faller inom polisens arbetsuppgifter. Emellertid så ansåg 

polisutredningen i betänkandet från år 1979 att en för allmänt hållen bestämmelse inte kan 

uppfattas som ett självständigt eller tillräckligt stöd för ingrepp den enskildes fri-  och 

rättigheter. Detta har även kommit till uttryck i 8 § 2 st. polislagen där det anges att åtgärder 

som innebär intrång i enskildas fri- och rättigheter kräver uttryckligt stöd i lag.  Polisen kan 

alltså inte med stöd av 2 och 8 §§ polislagen anses ha befogenhet att ingripa och använda vilka 

                                                           
92 Berggren, Nils-Olof, Munch, Johan. Polislagen - en kommentar, S. 61f. Prop. 1983/84:111 S. 78., JO 2012/13 

s. 74. 
93 Prop. 1980/81:13 S. 20f. 
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metoder som helst. Ett ingripande som begränsar någon av de i regeringsformen grundläggande 

fri- och rättigheterna kräver ett uttryckligt lagstöd.94 Kravet på lagstöd ger uttryck för 

legalitetsprincipen. Polisutredningen menade redan vid uppkomsten av polislagen att motsatt 

ståndpunkt skulle innebära att lagstiftaren överlämnade åt myndigheterna att dra gränser kring 

rättighetsskyddet, något som mycket väl kan leda till godtyckliga gränsdragningar. Syftet med 

kravet på lagstöd är att sätta en gräns för vilka rättighetsinskränkande befogenheter som kan 

härledas ur en lagbestämmelse.95 Mot bakgrund av att polisens spaningsmetoder inte är 

uttryckligt reglerade, varken i polislagen, polisförordningen eller i någon annan författning så 

saknas lagstöd för de metoder polisen använder. Ytterst allvarligt är de metoder som resulterar 

i inskränkningar i enskildes fri- och rättigheter, eftersom detta kränker den enskildes 

grundläggande rättigheter och innebär att våra myndigheter bryter mot grundlagen och en av 

rättsstatsbegreppet och vårt lands viktigaste princip, legalitetsprincipen. De metoder författaren 

anser bör regleras kommer diskuteras mer utförligt i kommande avsnitt.  

4.2 Spaning. 

Spaning är ett samlingsuttryck för de åtgärder som polisen företar för att samla in information 

och uppgifter för att till exempel klara upp eller beivra brott. Spaning kan ses som ett 

genomgångsled för att samla in och värdera information som kan leda fakta. Karakteriserande 

för spaning är att den sker dolt, varför den grundläggande förutsättning är att detta sker utan 

kännedom för den eller de som iakttas. Beroende på resultatet av spaningen kan ett beslut fattas 

huruvida en förundersökning ska inledas eller inte.  Spaning kan användas för att polisen iakttar 

en person som är känd av polisen sedan tidigare och för att utröna om denne är i färd med att 

begå någon brottslig handling. Personer som inte är misstänkta men som kan tänkas ha ett 

umgås med en misstänkt eller tidigare av polisen känd person kan också iakttas för att kartlägga 

vanor och kontaktnät. Spaning används följaktligen i syfte att exempelvis kartlägga personer 

som ingår i olika grupperingar och organisationer vilka är av intresse för polisen.96 

Spaning är en oreglerad företeelse. Enligt polislagens tidigare lydelse från 1984, framgick det i 

2 § p 3 att till polismyndighetens uppgifter hör att; Bedriva spaning och utredning i fråga om 

brott som hör under allmänt åtal. I den nu gällande lydelsen i polislagen, vilken reformerades 

år 2015 anges istället att till polisens uppgifter hör att: Utreda och beivra brott som hör under 

allmänt åtal. Begreppet spaning har således plockats ut ur lagen, emellertid anges i förarbetena 

                                                           
94 Prop. 1983/84:111, S. 77ff. 
95 SOU 1979:6 S. 293, Prop. 1980/81:13 S. 285. 
96 Helmius, Ingrid, Polisens rättsliga spaningsmetoder. S. 20. 



37 
 

att någon förändring i sak inte var avsedd.97 Enligt kommentarerna till polislagen så anses 

polisens brottsbekämpning bedrivas i två former, såsom förundersökning och 

underrättelseverksamhet. Där den ena brottsutredningen, förundersökningen bedrivs enligt 

reglerna i 23 kap rättegångsbalken samt förundersökningskungörelsen och kräver att ett konkret 

brott har inträffat och där polisen har tillgång till de tvångsmedel som rättegångsbalken erbjuder 

om förutsättningarna för dem är uppfyllda.  

Underrättelseverksamheten syftar till att samla in och analysera information som är av betydelse 

för att kunna upprätthålla ordning och säkerhet, varpå spaning skulle kunna ses som ett 

hjälpmedel i denna verksamhet. Denna form av underrättelseverksamhet som går ut på att samla 

information för att kunna förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet i ett skede 

där det kanske ännu inte finns några konkreta misstankar om ett brott. Det faktum att det ännu 

inte finns någon konkret misstanke om brott kan vara en anledning till att det bör finnas 

reglering, då denna form av underrättelseverksamhet inte är reglerad i någon särskild 

författning.98 I de fall det föreligger så pass stark misstanke att polisen har en misstänkt person 

kan det anses befogat att polisen har tillgång till en rad hjälpmedel på den enskilde bekostnad. 

Vilket förklarar den verktygslåda i Rättegångsbalken som finns tillgänglig för polis och 

åklagare under en förundersökning. Författaren anser att vid ett tidigare stadium borde den 

enskilde vara ännu mer skyddad mot eventuella intrång eftersom det faktiskt inte finns någon 

stark misstanke om vare sig misstänkt person och kanske inte ens starka misstankar om brott. 

Polisen kan ha fått kännedom om en eventuell brottslig verksamhet via ett anonymt tips, men 

ska en sådan vag misstanke ge polisen befogenhet att påbörja en spaningsoperation? Polisen 

bör visserligen ha vissa verktyg för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter som att förebygga 

och förhindra brottslig verksamhet, men borde inte dessa verktyg också vara reglerade liksom 

är fallet när det misstankarna om brottslig verksamhet har nått upp till kan antas? 

Det finns en bestämmelse i polisdatalagen som reglerar polisens behandling av personuppgifter 

vid underrättelseverksamheten, det framgår i 2 kap 7 § p 1 i polisdatalagen att polisen får 

behandla personuppgifter om det behövs för att förhindra, förebygga eller upptäcka brottslig 

verksamhet.99 Likaså finns det regler i Lag om polisens allmänna spaningsregister100, som ger 

polisen möjlighet att använda och behandla personuppgifter. Personuppgifter de kan få tillgång 

till genom exempelvis iakttagelser av misstänkta men där misstankegraden är lägre än skäligen 

                                                           
97 Prop. 2013/14:110 s. 557. 
98 Berg Ulf. kommentar till polislagen 2 § p3. Karnovgroup. 
99 Berg, Ulf. Kommentar till polisdatalagen 2 kap 7§ p1. Karnovgroup. 
100 Lag (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister. 
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misstänkt eller inte når upp till brottslig verksamhet som kan krävs enligt polisdatalagen för att 

behandla personuppgifter. Denna lag ska således komplettera polisdatalagen och öppnar upp 

till större befogenhet för polisen att behandla personuppgifter som tillkommit dem innan någon 

utredning om ett konkret brott påbörjats.101 Detta öppnar upp för uppfattningen att det är tillåtet 

för polisen att använda sig av metoder, spaningsmetoder, innan något konkret brott föreligger 

och reglerna i 23 kap rättegångsbalken tar över. Reglerna om dessa spaningsmetoder är dock 

osynliga för blotta ögat eftersom de är otydliga och underförstådda. Detta är inte i 

överensstämmelse med Europakonventionen som kräver uttryckligt och tydligt stöd i lag för att 

det ska vara tillåtet att inskränka skyddet för den enskildes privatliv. I det fall metoderna riskerar 

att kränka den enskildes privatliv är detta således i strid med både grundlagen och 

Europakonventionen. Huruvida metoderna kränker den enskildes privatliv eller inte kommer 

diskuteras i kommande avsnitt.  

Enligt Spanorg-gruppen102 är spaning något som sker i ett första skede, då det inte finns någon 

specifik misstanke om brott, vilket enligt författaren tyder på att informationen polisen handhar 

innan den påbörjar sin spaning är relativ torftig. Vilket skulle kunna riskera att polisen spanar 

på fel person/er. Polisens arbete består i att samla in fakta och värdera dessa för att bedöma om 

det föreligger en brottsmisstanke eller inte. Vilket är ett spaningsarbete som sker som ett 

förstadium till förundersökning.103 Vid sådant förstadium kan det hända att polisen drar 

förhastade slutsatser. I de fall polisen skulle spana på fel person/er såsom helt oskyldiga och 

övervaka samt kartlägga deras vardag och beteendemönster kan detta vara ytterst allvarligt ur 

integritetssynpunkt. Reglerna om hemliga tvångsmedel i rättegångsbalken har ett kvalitetskrav 

av en anledning. Skulle polisen börja avlyssna eller övervaka oskyldiga personers telefoner 

skulle detta strida mot grundlagen i 2 kap 6 § 1 st. regeringsformen. Skribenten menar dock inte 

att polisen under sina spaningsoperationer spanar på oskyldiga människor utan snarare att risken 

för att detta sker är än större i ett spaningsstadium eftersom polisen inte har så mycket 

information i bakfickan. Spanark-gruppen104 har samma uppfattning som Spanorg gruppen och 

anser att det inte längre är fråga som spaning när skälig misstanke föreligger gentemot en 

person, utan då ska undersökningen istället övergå i ett utredningsförfarande.105 Emellertid är 

det enligt författaren trångsynt av Spanorg- och Spanark-gruppen, att spaning skulle begränsas 

                                                           
101 Lag (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister, en kommentar. Ulf Berg.  
102 SPANORG Spaningsfunktion, Spanorg första rapporten, Rapport från polismyndigheten, 1981.  
103 Spanorg S. 16.  
104 Spanark-gruppen. Narkotikaspaning och underrättelseförfarande, Rapport från polismyndigheten, 6 december 

1980.  
105 Spanark-rapporten S. 124. 
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som ett förstadium till förundersökning är diskutabelt. Spaning är ett brett begrepp och att 

polisen skulle sluta med spaning då en förundersökning inletts stämmer inte. Troligtvis kan 

spaningen fortsätta även fast det samlats så pass mycket information att det finns risk ”att anta” 

att brott begåtts och det därför tagits ett beslut om förundersökning enligt 23 kap 1§ 

rättegångsbalken. Helmius anser också att så är fallet, hon menar att spaning visserligen innebär 

att information samlas in. Emellertid anser Helmius att ibland spanar polisen för att samla 

information innan en förundersökning inletts, ibland efter ett sådant beslut och ibland som ett 

led i kriminalunderrättelseverksamhet. Detta innebär alltså att beslut om spaning kan tas under 

förundersökningen, men även i detta fall sker det utan något lagstöd. Förfarandet under 

förundersökningen är ett mycket reglerat område, skribenten kan inte anse att det var 

lagstiftarens avsikt att polisen under förundersökningen skulle fatta beslut om metoder som inte 

redan finns reglerat. Detta kan leda till förvirring både bland allmänheten och hos polis eller 

åklagare som tar besluten om åtgärder inom en förundersökning.  

Spaning kan alltså inte sägas vara begränsat till tiden innan en förundersökning inleds, utan att 

det i själva verket också används och är användbart efter att en förundersökning inleds.106 Berg, 

menar att det inte är ovanligt att spaning kan ingå som ett led i en förundersökning.107 

Justitieombudsmannen har uttalat sig om att det saknas föreskrifter om vilka spaningsmetoder 

som får användas under en förundersökning.108 Det verkar således som även 

justitieombudsmannen är av uppfattningen att spaning inte endast förekommer innan 

förundersökning inleds utan att sådana oreglerade metoder även kan användas under en 

förundersökning. Däremot uttrycker de inte några problem som kan tänkas uppstå på grund av 

detta. Som nämndes ovan kan denna oklarhet skapa förvirring, både kring vad som är tillåtet 

att göra inom ramen för en förundersökning men också om förvirring kring om utredningen 

befinner sig i ett spaningsstadium eller i ett förundersökningsstadium. Anledningen till att det 

kan bli en förvirring är just för att det ena förfarandet är oreglerat och det andra är noggrant 

reglerat i flera författningar. Författaren menar dock inte att spaningsmetoder inte bör 

förekomma under förundersökningsstadiet, snarare tvärtom. Spaningsmetoderna kan vara 

effektivt vid alla stadier under en brottsutredning, denna förvirring skulle kunna mildras ifall 

spaningsmetoderna var lagreglerade. De behöver inte begränsas till att vara användbara endast 

på ett förstadium. Lagstiftningstekniskt bör det kunna utformas så att spaningsmetoder kan ingå 

                                                           
106 Helmius, Ingrid. Polisens rättsliga befogenheter vid spaning.  S. 20 f.  
107 Berg. Ulf. Kommentar till polislagen 2§ p3 Karnov.group.  
108 JO 2000/01 s. 118, fråga om rättsenligheten av polisens spaningsmetod att använda en inköpt motorcykel av 

märket Harley Davidsson som lockbete i brottsutredningar. S. 131. 
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som ett led i en förundersökning men också för att samla information vid ett förstadium. 

Exempelvis skulle en reglering kunna kräva någon form av konkret misstanke för att minska 

risken för att oskyldiga blir utsatta för spaning samt att det skulle kunna finnas olika nivåer av 

ingripande spaningsmetoder. Vissa metoder som vidtas i ett förstadium till förundersökning och 

sedan andra något mer ingripande metoder som finns tillgängliga då utredningen har kommit 

till fasen att det finns en kvalificerad misstanke och förundersökning har inletts.  

Polisberedningen beskriver spaningens syfte såsom att mera allmänt informativt kunna ge 

polisen en mer generell kunskap om brottskänsliga verksamheter och om brottsbenägna grupper 

i samhället. Ett arbete som innebär att polisen samlar in uppgifter om förhållanden som tyder 

på brottslig verksamhet och om personer som kan antas vara inblandade i brottslig verksamhet 

men utan att det finns någon konkret misstanke om något brott. Det kan innebära att polisen tar 

reda på vilka personer på orten som har anknytning till branschen i fråga, vad personerna har 

för bakgrund och vad de för närvarande ägnar sig åt.109 Enligt skribenten skulle detta kunna 

innebära att mycket överflödig information samlas in. I det fall polisen spanar på en misstänkt 

så kommer i många fall inte endast information om den misstänka samlas in och dokumenteras 

utan även enskilda som har en relation med den misstänka såsom familj och vänner kommer 

iakttas och övervakas.  

Det faktum att en viss spaningsmetod inte uttryckligen är förbjuden enligt svensk lagstiftning 

kan i sig inte utgöra tillräckliga skäl för man utan vidare kan anta att den är tillåten.110 Med 

beaktande av detta förstås att det ställs stora krav på omdömet hos den som har att beslutat om 

en specifik metod är tillåten eller ej. Det skall även nämnas att det i nuläget inte finns några 

riktlinjer från polismyndigheten eller åklagarmyndigheten som förklarar hur den formella 

beslutskedjan vid beslutandet av vissa särskilda spaningsmetoder ser ut.111 För egen del så kan 

användningen av spaningsmetoder som skuggning, dold fotografering, avlyssning eller 

filmning innebära sådant intrång i enskildes rättigheter att en översyn och lagreglering på 

området är nödvändigt. Mot bakgrund att dessa är oreglerade i svensk lagstiftning så bör dess 

användning anses kontroversiell och därför anser författaren att den inte bör vara tillåten förrän 

det finns uttryckligt stöd för det.   

Polisberedningen uttalade sig i förarbetena till polislagen att de bör fastställas några principer 

på området för okonventionella spaningsmetoder, dessa principer följer: för det första bör 

                                                           
109 SOU 1992:61 S. 271ff. samt Helmius, Ingrid. Polisens rättsliga befogenheter vid spaning. S. 22. 
110 Prop. 1983/84:111 S. 46. 
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polisen inte få begå en kriminaliserad handling för att efterforska eller avslöja brott. Den andra 

principen är att polisen aldrig får provocera eller på annat sätt förmå någon att begå en brottslig 

handling, beredningen ansåg dock att det kan i vissa fall vara tillåtet att provocera någon så de 

avslöjar sig eller provocera fram bevisning. En tredje utgångspunkt är att polisen aldrig av 

spaningsskäl får underlåta att vidta föreskrivna åtgärder mot brott eller en för brott misstänkt 

person. Slutligen anger beredningen att beslut om spaningsmetoder bör fattas av åklagare eller 

polisman i chefsbefattning, liksom att det måste upprätthållas stränga krav på dokumentation. 

Dessa principer arbetade beredningen fram inför den nya polislagen år 1984, dessa etablerades 

dock inte i någon uttrycklig bestämmelse. Polisberedningen framhöll också att dessa principer 

inte kan anses tillräckligt för att avgöra om en särskild spaningsmetod ska anses godtagbar eller 

inte. Det måste alltid göras en bedömning enligt 8 § 1 st. polislagen huruvida det är försvarligt 

och ändamålsenligt att vidta den aktuella metoden med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga 

omständigheter. En bedömning mellan olika intressen kräver ett noggrant övervägande och 

ställer stora krav på den som har att bedöma om metoden ska anses godtagbar. Polisberedningen 

ansåg att det bör finnas en bestämmelse som anger att polisen vid verkställande av 

tjänsteuppgifter ska tillvarata enskildas grundläggande fri- och rättigheter och måste iaktta 

proportionalitet, ändamål och behovsprincipen. Beredningen ansåg att principerna för 

spaningsmetoderna kommer till uttryck genom en sådan bestämmelse. Denna bestämmelse som 

idag kan ses som 8 § polislagen kan dock ses som något otydlig och oprecis för att sanktionera 

spaningsmetoder vars förutsättningar inte finns uttryckligt reglerade i lag.112 Polismannen har 

ingen vägledning i hur dessa avvägningar ska göra och det skulle inte falla författaren 

förvånande om polisen i de flesta fall skulle anse att tillåtligheten av deras metoder är 

proportionerligt, ändamålensligt och behövligt i detta fall, eftersom metoderna underlättar 

polisens arbete. Sedan uttrycker inte 8 § polislagen att polisen ska iaktta den enskildes 

grundläggande fri- och rättigheter utan de facto så anges istället att polisen inte få använda sig 

av metoder som det leder till att enskildes fri- och rättigheter inskränks. Såsom det ser ut idag 

så är det alltså polisen som inför spaningsoperation fattar beslutet att denna spaningsmetod inte 

kommer innebära någon kränkning enligt 2 kap regeringsformen. Det är enligt skribenten ett 

modigt och något dumdristigt drag med tanke på att det är effekten av metoden som avgör om 

det är ett intrång eller inte och detta är svårt att förutse vid beslutsfattandet. Det innebär alltså 

att bedömningen huruvida ett eventuellt intrång i den enskildes rättigheter varit för handen kan 

ske först efter det att spaningsoperationen är avslutad. Det kan inte vara det som 
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polisberedningen hade för avsikt när de menade att principerna för spaningsmetoderna är 

tillräckligt.  

Spaning kan vara ett sätt av flera för att samla information för att kartlägga brottslighet. Mot 

bakgrund av hur spaning definieras både i förarbeten och i doktrin så bör slutsatsen vara att 

spaning de facto kan innebära både övervakning och kartläggning av enskildas personliga 

förhållanden. Bedömningen av om något var att betrakta som övervakning och kartläggning var 

effekten av åtgärden varför spaning kan leda till intrång i den enskildes privat – och familjeliv. 

För att en metod som inskränker den enskildes fri- och rättigheter ska vara tillåten krävs det 

uttryckligt stöd i lag. Emellertid kan spaningen vara resultatlös och resultera i att inga uppgifter 

inhämtas, i sådant fall skulle spaningsåtgärden inte innebära någon kränkning av den enskildes 

fri- och rättigheter. En metod som polisen använder sig av för att fullfölja sin tjänsteuppgift och 

som inte innebär en inskränkning av enskildas fri- och rättigheter skulle i princip vara tillåtet 

med stöd av 2 och 8 §§ polislagen. Dock borde risken av att spaningsmetoden kan komma att 

innebära en kränkning av grundläggande rättigheter vara tillräckligt för att kräva ett lagstöd för 

åtgärden. Effekten av åtgärden visas inte förrän efter spaningsåtgärden vidtagits varför det 

skulle vara olyckligt att avsaknaden av ett lagstöd resulterade i en kränkning av grundlagen och 

Europakonventionen när möjligheten att avhjälpa denna risk finns tillgänglig.  

4.3 Oreglerade metoder. 

4.3.1 Skuggning. 

Skuggning kan nog för många vara sinnebilden av vad spaning innebär. Det är också en 

spaningsmetod som är relativt vanligt förekommande hos polisen. Vilket kan förstås med tanke 

på att polisen ofta uttalar sig om spaningsmetoder och det visas genom flertalet artiklar där 

skuggning beskrivs som en användbar spaningsmetod.113 Det kan också kallas för hemlig 

visuell observation, där man samlar in information genom att observera händelser, platser, 

människor eller fordon med ögonen. Detta kan göras med eller utan hjälp av tekniska 

hjälpmedel,114 vissa specifika hjälpmedel kommer behandlas avskilt nedan såsom 

fotografering, filmning och avlyssning. Karaktäristisk för spaning är att det sker dolt, utan att 

den eller det som observeras är medveten om det. Skuggningen kan bestå i att spanaren flyter 

in i omgivningen, genom att anamma den klädstil som råder där övervakningen ska ske, eller 

                                                           
113 Se: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/fyra-greps-efter-40-mils-skuggning 
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114 Helmius, Ingrid. Polisens rättsliga befogenheter vid spaning. S. 166. 
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genom att spanaren på annat sätt smälter in i omgivningen exempelvis med olika former av 

rekvisit för att följa sin rätta identitet. Vanligare och mer fördelaktigt är dock om den misstänkte 

kan observeras från en dold position, då kan också spanaren minimera risken att avslöja sin 

identitet. Spanaren kan exempelvis sitta i en bil och observera på avstånd. Nackdelen kan vara 

att det är svårt att observera den misstänktes varje steg utan istället blir observationen under en 

kort tid då den misstänkte befinner sig på platsen eller passerar förbi den. Skuggning kan ske 

både vid allmänna platser som gator och torg men också på mer privata eller intima platsen som 

biografer, badhus, gym, butiker, restauranger eller caféer mm.  

Det finns ingen lagstiftning som uttryckligen behandlar en polismans befogenhet att skugga och 

bevaka en person. I förarbetena till polislagen samt i kommentarerna till polislagen 

framkommer visserligen att polisen har en utredningsskyldighet som i viss mån kan innefatta 

spaningsarbete.115 I vilken mån polismannen har en befogenhet att använda sig av spaning som 

utredningsmetod framgår inte. Som tidigare anförts innehåller polislagen en bestämmelse i 8 § 

2 st. som begränsar polisens befogenheter. Polisen får inte vidta åtgärder eller handlingar som 

inskränker den enskildes fri- och rättigheter enligt regeringsformen utan uttryckligt lagstöd.  

Därigenom finns en form av begränsning för hur långt polisens spaningsmetoder får sträcka sig. 

Detta bör enligt författarens åsikt innebära att skuggning som skulle kunna leda till en kränkning 

av en enskilds privatliv inte enbart kan stödja sig på den allmänna bestämmelsen i 2 § och 8 § 

1 st. polislagen. Trots att förarbetena och kommentarerna till polislagen öppnar upp för 

tillåtligheten av vissa spaningsmetoder116 är det tveksamt om det kan anses tillräckligt tydligt 

och förutsebart för att kvalificeras som lagstöd.117 Bestämmelsen i 8 § 2 st polislagen anger 

uttryckligt att en åtgärd som inskränker en enskilds grundläggande fri- och rättigheter enligt 

regeringsformen måste ha stöd i lag. Den enskildes privatliv skyddas i 2 kap 6 § 

regeringsformen vilket borde innebära att 2 § i kombination med 8 § polislagen inte är 

tillräckligt för att uppfylla kravet på lagstöd. Frågan uppstår då om och när hemlig visuell 

observation (skuggning) leder till en kränkning av enskildes privatliv. Enligt 2 kap 6 § 

regeringsformen innebär en kränkning att den enskilde personliga förhållanden övervakas eller 

kartläggs samt ett krav på att intrånget ska vara betydande. Självfallet måste det finnas en gräns 

för polisens förföljelse, men enbart övervakning på offentliga platser kan knappast anses som 

ett betydande intrång i någons privatliv. Författaren anser därför att det måste finnas en 

                                                           
115 Prop 1983/84:111. Samt Berggren, Nils-Olof, Munck, Johan. Polislagen, en kommentar. S.43. 
116 Prop 1983/84:111 s.45f  samt Berg, Ulf. Kommentar polislagen 2 §. Samt Kommentar polisdatalagen 2 kap 7 

§ p1. Karnov group. 
117 Jmf domstolen i mål; Liberty mfl. Mot förenade kungariket./ Amann mot Schweiz / Silver mfl. Mot Förenade 

Kungariket. 
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gränsdragning när polisens skuggning övergår i kränkning och när den kan bedömas som 

allmän övervakning i samhället.    

Europadomstolen har också varit relativt strikt vid bedömningen av lagstöd när det handlar om 

agerande och metoder som kränker den enskildes privat- och familjeliv enligt artikel 8 i 

Europakonventionen.118 Av artikel 8.2 framgår att konventionsstaterna har möjlighet att 

inskränka skyddet för privatlivet. Den grundläggande förutsättningen för detta är att det sker 

”med stöd av lag”. Vilket enligt praxis innefattar två krav: dels att det finns ett klart stöd för 

åtgärden i den nationella rätten, dels att det stödet innefattar erforderliga rättssäkerhetsgarantier. 

I fallet Bykov mot Ryssland, ansåg Europadomstolen återigen att uttrycket ”med stöd av lag” 

inte bara kräver överensstämmelse med nationell lag utan också hänför sig till denna lags 

kvalitet och kräver att den är förenlig med rättssäkerhetens krav. När det gäller myndigheters 

hemliga övervakning, i detta fall polisens, måste den nationella lagen innehålla skydd mot 

godtyckliga ingrepp i den enskildes rätt enligt artikel 8. Lagens förutsättningar måste vidare 

vara tillräckligt tydliga för att ge de enskilda en rättvisande bild av de villkor under vilka 

myndigheter har rätt att tillgripa hemliga åtgärder.119 I Bykovs fall fann domstolen att kravet på 

lagstöd inte var uppfyllt. Hade Ryssland haft en lagstiftning som angav under vilka 

förutsättningar myndigheterna hade rätt att i hemlighet övervaka enskilda personer och för vilka 

syften detta var tillåtet skulle troligtvis Europakonventionen kommit till motsatt slutsats. Det 

handlar inte om att det inte är tillåtet för myndigheterna att övervaka enskilda under vissa 

förutsättningar utan inskränkningar i enskildas privatliv är tillåtet förutsatt att det är lagstadgat 

i nationell lag och att denna lag är tillräckligt tydlig och precis för enskilda att kunna förutse 

och för att minska risken att myndigheterna fattar godtyckliga beslut. Sverige har i 

rättegångsbalken bestämmelser som reglerar viss övervakning av enskilda, vilka därför är 

legitima både enligt regeringsformen och Europadomstolen. Däremot är den övervakning som 

kan förekomma genom de oreglerade spaningsmetoderna inte legitima, eftersom i svensk 

lagstiftning finns varken tydliga eller precisa bestämmelser för när och hur dessa får användas.  

Europakommissionen ansåg att en kränkning av artikel 8 Europakonventionen var för handen i 

det fall där den grekiska underrättelsetjänsten riktat spaning mot en öppen mötesplats för 

Jehovas. Kommissionen ansåg att det inte råder någon tveksamhet att insamlingen av personlig 

information om klaganden som erhållits till följd av den spaningsverksamheten som den statliga 

                                                           
118 Sunday Times mot förenade kungariket, Silver mfl. Mot förenade kungariket, Liberty mfl. Mot förenade 

kungariket, samt Amann mot Schweiz, se för mer utförligt ovan; kap. 2.2 om Europakonventionen.  
119 Bykov mot Ryssland, Appnr. 4378/02.  Dom den 10 mars 2009, (§ 76). 
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myndigheten utförde innebar en kränkning av privatlivet. Målet kom aldrig upp till 

Europadomstolen då parterna förlikte varför bedömningen inte har samma tyngd som om den 

kommit från Europadomstolen, men kommissionens bedömning tyder ändå på att 

spaningsverksamhet även på allmänna platser kan innebära en kränkning av privatlivet. Ett 

handlande som utövas på en allmän plats innebär inte alltid att det därmed blir offentligt eller 

utförs utanför privatlivet som menas i artikel 8.  

Det kan inte anses förvånande att kravet för respekt för privatlivet i viss mån automatiskt 

minskar då det handlar om ett agerande som en person gör offentligt. Europadomstolen har 

också i äldre avgörande haft just den åsikten.120 Envar måste rimligen vara medveten om att en 

handling som företas i det offentliga kan observeras av vem som helst, detta oavsett om 

handlingen skulle betecknas som privat eller inte. Detta synsätt kan författaren dock tycka vara 

kontroversiell. Med tanke på att skuggning sällan innebär att man bevakar endast en person 

under ett visst tillfälle, istället sker skuggning allt oftare i form av övervakning och 

kartläggning.  Genom att följa den misstänktes rörelse och handling över en tid, enligt 

skribentens åsikt bör sådana metoder även om det sker i offentliga miljöer kunna anses skyddat. 

Skuggningen som sker mer systematiskt än enbart någon enstaka gång bör därför betraktas som 

ett intrång i den enskildes privatliv. Den information som kan erhållas genom att under en längre 

tid övervaka och förfölja en person bör kunna bli omfattande. Skyddet för privatlivet mer 

allmänt riskerar att kränkas om en myndighet följer och noterar de personliga aktiviteter som 

en person utför, för att på ett mera systematiskt sätt kartlägga personens liv. Detta ansåg både 

regeringen och beredningen för rättsväsendets utveckling.121 Däremot kan skuggning vid endast 

något enstaka tillfälle vara svårare att rättfärdiga som ett intrång i privatlivet. Den information 

som kan erhållas genom att på en offentlig plats övervaka en person en gång kan sällan vara så 

omfattande att det innebär betydande intrång i den enskildes privatliv. 

Helmius menar att det inte med någon automatik går att säga att en handling som företas 

offentligt inte är skyddad enligt artikel 8 Europakonventionen. Hon menar snarare att det är 

handlingens innehåll som måste vara avgörande för om den ska anses vara av sådan privat natur 

som skyddas av artikel 8 även om den företas offentligt.122 För att det ska vara skyddat enligt 

regeringsformen krävs det att intrånget är betydande. För att bedöma vad som är betydande 

ingrepp ska en helhetsbedömning göras, varpå man beaktar typen av ingrepp, under hur lång 

                                                           
120X mot Förenade kungariket, App nr: 5877/72 Beslut den 12/10-1973 (Fotografier och identitetskontroll av 

klagande på en rugbymatch).  
121 Se prop. 2005/06:149 S. 30 och SOU 2003:74 S. 137. 
122 Helmius, Ingrid. Polisens rättsliga befogenheter vid spaning s. 167. 
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tid det pågått och även vad för information om privatlivet som avslöjas. Det är effekten som 

skyddas vilket innebär att det inte är lätt att ha en bestämmelse som i förebyggande syfte ska 

skydda.123 Spaning kan bestå i att endast under några timmar bevaka en person, sker denna 

övervakning offentligt, kanske mitt i stan är det svårt att argumentera för att detta skulle 

innebära ett intrång i privatlivet som således skulle vara skyddat enligt regeringsformen 2 kap 

6 §. Inte heller borde Europakonventionen artikel 8 sägas skydda privatlivet vid en sådan 

offentlig miljö. En persons handlande på allmän plats bör emellertid inte per automatik innebära 

att det sker offentligt eller utanför skyddet för privatlivet. Huruvida en aktivitet faller inom 

begreppet privatliv eller inte måste bedömas med utgångspunkt från innehållet i varje enskild 

aktivitet som sådan.124 Det är således svårt att säga vad som innebär ett betydande ingrepp. 

Enligt skribenten bör vissa saker anses något mer självklara än andra, exempelvis ifall 

skuggningen sker mer systematiskt under en längre tidsperiod samt om det innebär att mer 

privata ageranden övervakas och kartläggs. Exempelvis om en enskild skulle gå till kyrkan, 

umgås med familjen eller någon annan som denne har relation med, i dessa fall skulle enligt 

författaren även övervakning på ett café kunna bedömas som betydande intrång. Det är i dessa 

fall inte enbart personen i sig som övervakas utan dennes beteende och människor runt omkring 

dennes omgivning vilket kan ge mer information om personens privatliv. Enbart risken att 

skuggningen kan resultera i ett betydande intrång bör vara tillräckligt för att polisen ska behöva 

uttryckligt lagstöd för att få använda sig av metoden i sin spaningsverksamhet. Särskilt med 

tanke på den begränsning som finns i 8 § 2 st. polislagen som uttryckligt anger att polisen inte 

får vidta åtgärder som strider mot grundläggande fri- och rättigheter utan att det finns stöd i lag.   

Skuggning som metod har inte varit särskilt kontroversiell i diskussioner kring tillåten 

respektive otillåten spaningsmetod.125 Det verkar som att åsikterna om skuggning är relativt 

basala vilket kan resultera i uppfattningen att skuggning inte anses vara så ingripande 

spaningsmetod som andra former av metoder. Den mängd information som kan erhållas om en 

annan persons privatliv genom att enbart förfölja denna kan tänkas vara relativ begränsad. 

Skuggning kan visserligen kombineras med andra metoder och med användande av olika 

tekniska hjälpmedel, detta kommer dock behandlas avskilt nedan. Det faktum att skuggning 

inte anses som en så pass ingripande form av spaningsmetod att det behöver föras diskussioner 

kring det eller lag regleras på området kan bero på att det är en relativt öppen form av spaning. 

                                                           
123 Prop 2009/10:80 S. 184. 
124 Helmius, Ingrid S. 167. 
125 Skuggning har varken varit särskilt diskuterad kring okonventionella spaningsmetoder varken i debatter, 

utredningar eller vid lagstiftningsförslag. Se ex. 2010:103 Särskilda spaningsmetoder. 
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Vem som helst kan i princip förfölja eller skugga en person utan att det egentligen kan anses 

skyddas av någon bestämmelse enligt svensk rätt. Inför grundlagsförändringen år 2010 uttalade 

”regeringen” att vissa hjälpmedel som används i samband med spaning går att likställa med de 

hemliga tvångsmedel som regleras i rättegångsbalken varför även dessa metoder bör omfattas 

av grundlagsskyddet. Emellertid uttalades att intrånget måste vara kvalificerat och innebära 

övervakning i betydande mån varför ordinärt polisarbete i form av exempelvis spanings på fältet 

eller skuggning inte bör omfattas av grundlagsskyddet.126 Enligt författarens åsikt borde dock 

polisens skuggning av enskilda kunna innebära en övervakning i betydande mån. Avgörande 

för bedömningen är bland annat omfattningen, intensiteten och typen av intrång. En sådan 

långdragen skuggning kan enligt författaren mycket väl leda till både övervakning och 

kartläggning av personens privatliv genom att man observerar och dokumenterar beteenden och 

vardagliga handlanden. En sådan systematisk metod ger polisen en relativt omfattande mängd 

information och kunskap om en enskilds privatliv, så pass mycket att det enligt skribentens 

uppfattning kan nå upp till ett betydande intrång. Det krävs därefter en bedömning i det enskilda 

fallet för om det uppnår till betydande ingrepp eller inte är enligt författarens irrelevant, enbart 

risken för att det kan nå upp till kravet på betydande intrång bör vara tillräckligt. Varför det bör 

falla inom ramen för skyddet både i 2 kap 6 § 2 st. regeringsformen även fast 

grundlagsutredningen från 2010 var skeptiskt inför detta synsätt. Emellertid är skyddet relativt 

och kan alltså inskränkas under förutsättning att det finns uttryckligt stöd i lag.  

Skuggning är en effektiv metod och polisen får ofta kännedom om brottslig verksamhet tack 

vare användandet av metoden. Genom att införa en uttrycklig bestämmelse som anger 

förutsättningarna för polisen användande av skuggning som spaningsmetod anser skribenten att 

risken för att polisen använder sig av en metod som står i strid med 8 § 2 st. polislagen bör 

reduceras. Det blir också tydligare och mer förutsebart för den enskilde ifall det finns en 

bestämmelse som anger att spaning är en förekommande metod som används inom polisen. 

Huruvida det skulle påverka enskildas förtroende för samhället eller på annat sätt öka deras 

trygghet i samhället är osäkert, men det skulle i vart fall ge enskilda en viss insyn i polisens 

arbete och de skulle veta att det precis som det finns för tvångsmedel så finns det också strikta 

regler för hur polisen får spana. Genom en sådan bestämmelses så följer Sverige också kraven 

                                                           
126 Prop. 2009/10:80 del 4.  
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som Europadomstolen har format genom sin praxis kring artikel 8, att inskränkningar av artikel 

8 måste stödjas på tydliga, precisa och tillgängliga lagar.127  

4.3.2 Fotografering. 

Polisen får inte utan uttryckligt stöd i lag fotografera en enskild mot hans eller hennes vilja.128 

I 28 kap. 14 § 1 st. rättegångsbalken finns lagstöd för att den som är anhållen eller häktad får 

fotograferas. Enligt denna bestämmelse får polisen under en förundersökning även fotografera 

en annan person om det är nödvändigt för att utreda ett brott varpå fängelse kan följa. I 

förordningen (1992:824) om fingeravtryck m.m. finns närmare bestämmelser om bl.a. 

fotografier som tas med stöd av rättegångsbalken.  

Det kan anses ligga inom ramen för polisens allmänna befogenheter att ta bilder eller filma 

människor som befinner sig på allmänna platser. Däremot om en enskild person fotograferas 

som ett led i ett tvångsingripande mot vederbörande krävs uttryckligt stöd i lag. Vilket är 

knapphändigt på området.129 Justitieombudsmannen har bedömt att polisen inte utan uttryckligt 

lagstöd får fotografera enskild under tvång, i samband med tvångsingripande eller annars mot 

dennes vilja. Emellertid anser justitieombudsmannen att det är tillåtet för polisen att fotografera 

människor på allmänna platser förutsatt att det är motiverat utifrån polisens arbetsuppgifter och 

med beaktande av behovs- och proportionalitetsprincipen.130 Det skulle vara allt för begränsat 

att förbjuda sådana åtgärder med tanke på att vem som helst i samhället får fotografera på 

allmänna platser. Justitieombudsmannen menar att det inte finns något förbud som hindrar 

polisen att fotografera på allmänna platser, vilket stämmer. Bortsett från förbudet mot 

kränkande fotografering som stadgas i 4 kap 6 a § brottsbalken finns det ingen bestämmelse om 

hindrar någon varken enskilda eller myndigheter såsom polisen att fotografera enskilda. Den 

enskildes skydd för privat- och familjeliv kan dock innebära en begränsning för polisen om 

fotograferingen skulle innebära en kränkning av enskildes privat- och familjeliv.  

Vad som skulle kunna bedömas vara en kränkning av den enskildes privat eller familjeliv kan 

vara svårbedömt. En reglering som stadgar under vilka förutsättningar och tillfällen polisen får 

och inte får fotografera någon kan också vara svårt att formulera. Författaren anser ändå att det 

finns behov av en tydlig gränsdragning för när ett fotografi kan anses så pass kränkande att det 

                                                           
127 Se avsnitt 2.2. Europakonventionen. Samt mål, Sunday Times, Silver mfl, Liberty – alla mot förenade 

kungariket. 
128 JO 2013/14 S. 160. Kritik mot polismyndigheten Dalarna, som inte haft rättslig grundad befogenhet att 

fotografera personer som var föremål för tvångsingripande. 

http://www.dagensjuridik.se/2012/09/olagligt-polisen-att-fotografera-medlemmar-i-mc-gang-under-tvang 
129 JO 2013/14 S. 160, 2013/14 s. 202 samt 1999/00 S. 91. 
130 JO 2013/14 S. 160. 
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blir en fråga om huruvida skyddet för den enskildes privatliv aktiveras eller inte. Det kan 

nämligen vara avgörande för om polisen ska få tillåtelse att fotografera enskilda. Systematisk 

övervakning där polisen också fotograferar liksom fotografier som sker mer privat miljö bör 

inte vara tillåtet utan stöd i lag. För att den enskildes integritetsskydd ska aktiveras krävs att 

intrånget är betydande, vilket kan vara svårt att bedöma eftersom det egentligen är en subjektiv 

bedömning, vad som kan anses kränkande för en person kanske inte är kränkande för någon 

annan. Enligt motiven har både åtgärdens omfattning och arten av intrånget betydelse. 

Grundlagsskyddet är avsett att skydda sådant intrång som på grund av åtgärdens intensitet eller 

omfattning eller av hänsyn till uppgifternas integritetskänsliga natur eller andra omständigheter 

innebär ett betydande ingrepp i den enskildes privata sfär.131  

Bristen på särskild reglering innebär alltså att ett fotografi som polisen tar i hemlighet 

exempelvis utanför en enskilds hem eller ännu värre genom fönstret in i hemmet ska anses vara 

tillåtet enbart på polisens allmänna befogenheter132. Kan det anses tillåtet för polisen att i sin 

utredande verksamhet fotografera eventuella misstänkta i sitt hem? I det fall det inte krävs 

uttryckligt stöd i lag så blir det en avvägningsfråga där polisen enligt 8 § polislagen får bedöma 

huruvida det är ändamålsenligt, proportionerligt och om det behövs för att uppnå det aktuella 

syftet. Det blir således en bedömning av polisen själv, vilket kan resultera i vissa godtyckliga 

beslut för att underlätta brottsutredningen till förmån för den enskildes integritet. Skribenten 

anser att viss ledning för när en fotografering anses kränkande kan hämtas från bedömningen 

från brottet kränkande fotografering133.  Bedömningen görs bland annat utifrån var fotografiet 

tas, dvs i privat miljö såsom hemmet eller i ett badrum eller exempelvis provhytten, i miljöer 

där den enskilde kan vara mer känslig för kränkningar.134 Emellertid bör det vid fotografering 

som spaningsmetod finnas fler tillfällen som kan komma att bedömas som kränkande mot 

bakgrund av att fler metoder kan användas i samband med fotograferingen och att det kan 

innebära en mer systematisk övervakning av en viss person. Fotografierna kan vara en del i en 

större spaningsoperation. Spanaren kan samla information genom dokumentation från 

skuggning samt fotografier i samband med skuggningen, detta kan leda till en omfattande 

insamling som i sin tur kan resultera i ett betydande intrång. Författaren anser därför att det 

finns risk att den enskildes integritet kränks vid en systematisk övervakning i kombination med 

fotografering, oavsett om fotograferingen sker i privata eller offentliga miljöer.   

                                                           
131 Prop. 2009/10:80 S. 184. 
132 2 § i kombination med 8 § polislagen. Se avsnitt 4.1 polisens befogenheter enligt polislagen.  
133 4 kap 6 a§ brottsbalken 
134 Prop 2012/13:69, S. 18 och 27. 
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I övrigt är frågan om en gränsdragning ska dras vid privat respektive offentlig miljö? Då blir 

också en fråga när något är att anse som privat, är det endast miljöer såsom i hemmet som kan 

bedömas som privat eller skulle ett fotografi på en allmän plats kunna bedömas som privat? 

Fotografering i hemmet bör enligt författaren vara en av de mest kränkande former av 

fotografering. Vid mer offentliga miljöer är det däremot svårare att bedöma. Ett fotografi kan 

dock vara integritetskränkande även fast fotografiet inte är taget på platser som för den enskilde 

är intimt eller privat.135 Helmius anser att den enskildes privatliv även kan vara skyddat på 

allmänna platser136 och att det inte är var fotografiet tas utan istället vad som kan utläsas av det. 

Kan den enskildes privatliv anses bli kränkt genom ett fotografi även på allmänna platser bör 

det således omfattas av skyddet enligt regeringsformen och Europakonventionen. Vad som kan 

ses som privat på en allmän plats är dock svårbedömt och subjektivt. Vid enstaka fotografier 

anser därför författaren att det är svårt att motivera att lagstöd krävs, det är svårt att utläsa något 

privat eller kränkande genom enbart ett fotografi.  

Skribenten anser dock att det är skillnad då det är fråga om systematisk övervakning och 

fotografering. En spanare som skuggar en person och fotograferar dennes vardag kan få tillgång 

till relativ stor information om personens privatliv, så pass mycket att det kan anses som 

betydande intrång. Det viktigt för brottsbekämpande myndigheter att de får tillgång till 

effektiva metoder för att bekämpa och förebygga brottsligheten men detta måste vägas 

gentemot den enskildes rätt till privat och familjeliv. Det krävs därför det en avvägning, dock 

bör inte polisens brottsbekämpning påverkas nämnvärt av att det finns en reglering för när och 

under vilka förutsättningar polisen får spana efter och fotografera enskilda. Det bör snarare även 

vara till polisens fördel att området regleras. För att polisen ska känna trygghet i dennes 

arbetsuppgift och inte behöva riskera kritik av tillsynsmyndigheten eller av 

Justitieombudsmannen så fort ett beslut går överstyr mot bakgrund av att polisen inte har 

tillräckligt kunskap eller något lagstöd att luta sig tillbaka på.137 

Europadomstolen har i ett antal fall ansett att fotografering eller spaning av privatpersoner inte 

vara i strid med Europakonventionens artikel 8 då de noterat att det förelegat ett legitimt syfte 

med den övervakning som skett, viktigt att notera är dock att i dessa fall har det varit kränkning 

begångna av andra personer och inte av polisen. I Verliere mot Schweiz gällde ett fall där ett 

försäkringsbolag låtit övervaka och i hemlighet fotografera en enskild medborgare i avsikt att 

                                                           
135 X mot Förenade Kungariket, App nr: 5877/72 Beslut den 12 oktober 1973.   
136 Helmius, Ingrid. Polisens rättsliga befogenheter vid spaning. 
137 Jmf. JO 2015/16 s. 122 
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fastställa om personen i fråga hade så pass allvarliga skador som denne påstått i en begäran om 

försäkringsersättning.138 I De LaFlor Cabrera mot Spanien hade en person gjort gällande att 

han till följd av en olycka inte längre kunde köra motorcykel och begärde därav skadestånd från 

försäkringsbolag. Försäkringsbolaget motbevisade detta genom en film tagen av en 

detektivbyrå som visade att personen kunde de facto köra motorcykel.139 Högsta domstolen har 

också bedömt liknande frågor i ett mål där ett försäkringsbolag hade gjort privata spaningar av 

en enskild varpå detta inte ansågs vara sådan kränkning att det kunde utgöra 

skadeståndsgrund.140 Notera återigen att detta var civilrättsligt och således inte offentligrättsligt 

vilket innebär att en analogisk tillämpning inte är lämpligt. Enligt författaren bör därför den 

enskilde vara försäkrad att det allmänna inte utnyttjar sin makt och fattar godtyckliga beslut 

eller på annat sätt missbrukar sin maktbefogenhet.   

Europadomstolen har tagit ställning till en händelse som liknande ett fall från 

Justitieombudsmannen som också resulterade i ett liknande utfall. I fallet Friedl mot Österrike 

fann kommissionen att polisens fotografering av en demonstrant som befann sig på allmän plats 

inte kränkte skyddet enligt artikel 8 i Europakonventionen. Fallet ledde dock inte till någon 

dom då parterna hann förlikas,141 likaså bedömde justitieombudsmannen att polisens 

fotografering av enskild vid en demonstration inte torde föranleda någon kritik.142 Dessa 

bedömningar skedde dock flera år sedan och sedan dess har skyddet både i Europakonventionen 

men framförallt i regeringsformen 2 kap 6 § stärkts varför dessa två utlåtanden inte kan anses 

vara tungt vägledande för hur sådant intrång skulle bedömas idag.  

Vad gäller bildupptagning visar Europadomstolens sammantagna praxis143 att det inte är själva 

bildupptagningen i sig som kan komma att innebära ett intrång i en skyddad rättighet enligt 

Europakonventionen, utan den efterföljande behandlingen av bilderna. Konsekvensen blir dock 

att även om bildupptagningen i sig inte behöver ha särskilt lagstöd blir det praktiska resultatet 

att myndigheterna, så snart en bild är tagen, behöver särskilt lagstöd för den fortsatta 

behandlingen av bilden. Att enbart enstaka fotografering måste regleras för att polisen ska få ta 

ett fotografi stämmer inte överens med övrig lagstiftning här i Sverige. Fotografera offentligt 

är en grundläggande rättighet och kan sägas vara en del av den enskildes rätt till yttrandefrihet. 

                                                           
138 Verliere mot Schweiz. Appnr41953/98. Dom den 28 juni 2001.  
139 De LaFlor Cabrera mot Spanien appnr 10764/09. Dom den 27 maj 2014. 
140 NJA 2007 s. 747 samt Danelius, Hans. Mänskliga rättigheter i Europeisk praxis. S. 381. 
141 Friedl mot Österriket  . Appnr 15225/89. Dom den 19 maj 1994. 
142 JO dnr 1530-1985, registrering genom videofilmning av deltagarna i ett protestmöte mot USA:s 

centralamerikapolitik. 
143 SOU 2010:103, bilaga 3-4 avsnitt 6.5. 
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Det nya brottet i 4 kap 6 a § brottsbalken, vilken skyddar enskilde gentemot kränkande 

fotografering kan begränsa yttrandefriheten något.  Denna bestämmelse omfattar dock inte 

fotografier tagna offentligt utan skyddar mer enskilda mot fotografering vid utsatta situationer 

såsom i hemmet, omklädningsrum eller på en toalett.144  

Det svåra är att avgöra var gränsen mellan offentligt och privat går, den slutsats som kan dras 

är att enskilda i vart fall ska vara skyddade mot att bli observerade visuellt i sitt hem eller andra 

privata platser. Privata handlingar som utförs på allmänna platser kan också omfattas. Däremot 

anses det för långt gående att även anse allmänt fotograferande på offentliga platser som 

integritetskränkande. En gränsdragning måste dock göra. Författaren anser att systematisk 

fotografering samt fotografering som sker i privata miljöer såsom i hemmet är så pass 

ingripande att det krävs stöd i lag som legitimerar fotografering som en spaningsmetod. Enligt 

Europadomstolen måste en sådan lag vara tillräckligt klar i sin utformning att medborgarna ska 

få en indikation på under vilka omständigheter statliga myndigheter har befogenhet att använda 

hemliga ingrepp i rätten till respekt för privatlivet.145 En reglering likt reglerna om tvångsmedel 

i rättegångsbalken vore önskvärt, dock kanske det är ett för stort steg för rättsväsendet och 

polisen. Polisen är nu van att använda sig av spaningsmetoder i sin dagliga tjänst för att 

förebygga, förhindra och utreda brottslighet, vilket de också bör ha tillgång till. En enkel och 

teknikneutral bestämmelse skulle vara tillräckligt för att uppfylla kraven enligt 

legalitetsprincipen och Europadomstolen praxis kring artikel 8.2 i Europakonventionen. Polisen 

möjlighet att i sin förebyggande och utredande verksamhet få övervaka misstänkte och med 

hjälp av tekniska hjälpmedel dokumentera denna övervakning kan vara ett viktigt hjälpmedel. 

Emellertid bör det finnas vissa förutsättningar för när spaning får vidtas för att myndigheterna 

inte helt godtyckligt ska kunna spana på minsta misstänksamhet som väcks. Exempelvis ett 

krav på någon form av konkret misstanke borde inte vara allt för komplicerat att formulera eller 

ge allt för stora bedömningssvårigheter i en eventuell lagtext.  

4.3.3 Filmning i hemlighet. 

Övervakning med kamera kan ske genom användning av fjärrmanövrerade kameror. Sådan 

övervakning är reglerad i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning och i 27 kap. 

rättegångsbalken om hemlig kameraövervakning (jfr även lagen om åtgärder för att förhindra 

vissa särskilt allvarliga brott). Övervakning kan också ske genom så kallad handmanövrerad 

kamera. Den sistnämnda metoden är inte reglerad i lag. Den lagstiftning som reglerar 

                                                           
144 Prop 2012/13:69 s. 27f. 
145 Malone mot Förenade kungariket Appnr 8691/79 Dom den 2 augusti 1994. S. 32. 
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behandling av personuppgifter begränsar dock i viss utsträckning den praktiska användningen 

av digitala kameror. Det är mycket vanligt att de brottsbekämpande myndigheterna använder 

sig av filmning med handmanövrerad kamera vid en spaningsoperation, oavsett om det sker 

under en förundersökning eller i underrättelseverksamhet och oberoende av brottslighetens 

svårhetsgrad.146 Filmning in i eller strax utanför bostäder eller andra privata utrymmen 

förekommer också. Den bestämmelse som polisen stödjer sig på vid dessa åtgärder är alltså de 

allmänna bestämmelserna om polisens uppgifter i 2 § polislagen samt att åtgärden ska vara 

förenliga med allmänt gällande krav på behov och proportionalitet som anges i 8 § polislagen.147 

Beslut om att använda handmanövrerad kamera fattas av den enskilde polis- eller 

tulltjänstemannen och någon särskild dokumentation över användningen görs inte. 

Privatpersoner upplåter ibland utrymmen för att spaningsinsatsen ska kunna genomföras. För 

det fall bilderna har betydelse för utredningen redovisas de i förundersökningsprotokollet och 

används som bevis i rättegång.148 

Frågan om polisens användning av handhållna kameror i de fall där det saknas uttryckliga 

lagbestämmelser har varit föremål för överväganden i olika sammanhang. 

Buggningsutredningen uttalade i sitt betänkande att det står polisen fritt att använda handhållna 

kameror, oavsett om de är dolda eller inte, men de framhöll också att det saknas positivt lagstöd 

för en sådan åtgärd.149 Buggningsutredningen ansåg att det finns skäl som talar för att 

användning av dolda handmanövrerade kameror borde ges en rättslig reglering.  Utredningen 

gick dock inte in på den frågan utan nöjde sig istället med att uttala sig om att det kan finnas en 

risk för att den icke lagreglerade användningen av sådana kameror kan strida mot artikel 8 i 

Europakonventionen.150 Sedan utredningen publicerades har regeringsformen utökat 

integritetsskyddet genom 2 kap 6 § 2 st. Detta innebär att skyddet också omfattar betydande 

intrång i personliga integriteten om det skett utan samtycke genom övervakning eller 

kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Mot bakgrund av detta bör det också i 

vissa fall kunna anses strida mot grundlagen. Det är dock liksom vid fotografering svårt att dra 

gränsen när övervakningen och videofilmningen ska anses vara så pass ingripande att det ses 

                                                           
146 SOU 2010:103 S. 258. 
147 JO 2013/14 S. 160 Kritik mot polismyndigheten Dalarna, som inte haft rättslig grundad befogenhet att 

fotografera personer som var föremål för tvångsingripande. S. 162. 
148 SOU 2010:103 S. 558. 
149 JO 2013/14 S. 163 samt SOU 1998:46 S. 74. 
150 SOU 1998:46 S. 350. 
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som ett betydande intrång. Visserligen torde artikel 8 Europakonventionen kunna skydda den 

enskilde i de fall där intrånget inte riktigt når upp till betydande intrång.151  

Justitieombudsmannen har uttalat sig i ett fall där smygfilmning skedde i häktet av en misstänkt 

rånare i syfte att använda filmningen vid en eventuell konfrontation, chefsåklagaren uttalade 

sig om att beslutet stödjer sig på 28 kap 14 § rättegångsbalken och med beaktade av det minst 

integritetskränkande sättet att filma personen vilket chefsåklagaren ansåg vara i en korridor i 

häktet. Vid tiden för denna åtgärd var inte heller lagen (1995:1506) om hemlig 

kameraövervakning tillämplig. Åtgärden stod alltså inte i sig i strid med något uttrycklig 

bestämmelse. JO ansåg inte att någon kritik kunde riktas gentemot chefsåklagarens beslut då 

det inte riktigt anges vad som menas med ”annan dylik åtgärd” som det sägs i 28 kap 14 § 

rättegångsbalken och att det finns ett visst utrymme för att videofilmning kunde tänkas 

innefattas i begreppet.  JO har i ett antal fall kommit fram till att fotografering och videofilmning 

i samband med olika spanings- och brottsförebyggande åtgärder inom polisverksamheten inte 

är otillåtet. Som exempel kan nämnas fotografering i smyg av misstänkta152 samt videofilmning 

av deltagare i ett protestmöte.153 Emellertid så har justitieombudsmannen ansett att med hänsyn 

till den betydelse som användningen av videoteknik har i polisens arbete att det kan finnas en 

anledning att se över frågan om polisens användning av dold videofilmning bör lag regleras.154  

Dessa uttalanden var dock många år sedan och efter det att Europakonventionen blev lag i 

Sverige har rättighetsskyddet gentemot medborgarna ökat och den enskilda har ett starkare 

skydd gentemot de allmänna. Den enskilde har rätt till respekt för privat och familjeliv enligt 

artikel 8 i Europakonventionen. Likaså har regeringsformens skydd för privat och familjeliv 

stärkts, varför Justitieombudsmannens utlåtanden innan lagförändringen måste omvärderas och 

skyddet för den enskilde bör vägas något tyngre nu än vad som var fallet tidigare.  

Den enskildes personliga integritet har i betänkandet, tvångsmedel, anonymitet och integritet 

bedömts inkludera en persons privata sfär, hemfrid och privatliv.155 Genom att följa efter och 

smygfilma en person med en handhållen kamera kan mycket information avslöjas om den 

enskilde och om personer i dess omgivning, information som mycket väl kan anses falla inom 

en persons privatliv. Vid bedömningen om det bör anses som ett betydande intrång som faller 

                                                           
151 Kolla upp i avsnitt 2.2. 
152 JO beslut 1975:138 Fotografering i smyg av misstänkta. 
153 JO:s dnr 1530-1985. registrering genom videofilmning av deltagarna i ett protestmöte mot USA:s 

centralamerikapolitik. 
154 JO 1999/2000 s.91 Uttalanden om lagligheten av att under en förundersökning i hemlighet videofilma en 

person som var intagen i häkte särskilt. Se särskilt S. 105. 
155 SOU 1984:54, S. 42. 
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inom 2 kap 6 § 2 st regeringsformen, eller ett intrång enligt artikel 8 Europakonventionen bör 

vägledning hämtas från samma argument som diskuterades ovan angående fotografering. 

Hemlig fotografering och hemlig videofilmning kan ha viss likhet i och med att båda metoderna 

fångar en viss person och dennes beteende på visuell bild. Fotografier samt videofilmning kan 

således vara starkt bevis, exempelvis i en eventuell rättegång. Videofilmning i privat miljö kan 

således precis som vid fotografering i privat miljö, exempelvis såsom i hemmet, provhytten, 

badhus bedömas som en integritetskränkande. Videofilmning som sker i en allmän miljö 

behöver, liksom vid fotografering, inte betyda att det sker offentligt och att det av den 

anledningen inte kan anses som ett intrång i privatlivet. Istället bör det vara aktiviteten i sig som 

är avgörande. Förfölja och filma en person som går på gudstjänst skulle kunna fall inom ramen 

för privatlivet trots att gudstjänsten är en allmän och offentlig tillställning som vem som helst 

kan delta på så är det en privat aktivitet och att bli filmad under en sådan kan ses som djupt 

kränkande av privatlivet. 

Användandet av handhållen kamera och smygfilmning som sker i offentlig miljö och enbart för 

att kanske dokumentera händelser när det föreligger misstanke om brottslig verksamhet lämnar 

ingen garanti för att övervakningen inte kommer leda till att en persons privatliv exponeras. När 

det handlar om tvångsmedlet hemlig kameraövervakning så krävs hög misstankegrad gentemot 

viss person samt att beslutet ska fattas av domstolen efter ansökan av åklagare och det ska finnas 

ett ombud som tillvaratar den enskildes intressen.156 Förutsättningarna som måste vara 

uppfyllda för att hemlig kameraövervakning ska tillåtas tyder på att lagstiftaren ansett att det 

varit ett allvarligt ingrepp i den enskildes privatliv. Det är viktigt att det görs noggrann 

bedömning för om det verkligen är proportionerligt, ändamålsenligt och behövligt att vidta en 

så ingripande åtgärd för att leda förundersökningen framåt. Att det ska vara helt fritt för polisen 

att smygfilma personer som de misstänker kan befatta sig med brottslig verksamhet är 

diskutabelt. Det finns enligt författaren inget som säger att det är mindre integritetskränkande 

att polisen spanar och filmar på misstänkta innan en förundersökning inleds gentemot när 

förundersökning har inletts. Dock menar skribenten inte att polisen inte ska ha möjlighet att på 

spaningsnivå använda sig av kamera och filma misstänkt beteende.  Filmning är dock en metod 

som är så pass integritetskränkande att polisen bör ha lagstöd för att få genomföra 

spaningsmetoden. 

                                                           
156 Se Rättegångsbalken (1942:740). 27 Kap 20a § och 20b §. (förutsättningarna för kameraövervakning) samt 27 

kap 21 §. (prövas av rätten) samt 27 kap 26 § (offentligt ombud som företräder den enskilde.).  
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4.3.4 Kroppsmikrofon/Avlyssning. 

Mikrofoner används för att i hemlighet spela in eller för att låta någon annan ta del av samtalet 

direkt som t.ex. en polis själv deltar i. Metoden innebär att någon eller några av de personer 

som deltar i samtalet är ovetande om inspelningen eller avlyssningen. Metoden ska därför inte 

förväxlas med olovlig avlyssning enligt 4 kap. 9 a § brottsbalken, där samtliga personer som 

deltar i samtalet är ovetande om avlyssningen. En dold mikrofon behöver inte fästas på kläderna 

utan kan även bäras i en väska eller monteras i ett rum eller i en bil. Dold kroppsmikrofon 

används i högst hundratalet fall årligen, det är vanligt förekommande i förundersökningar 

rörande brottslighet som förekommer i organiserad verksamhet. Det finns huvudsakligen tre 

syften med användningen av dold kroppsmikrofon. Det första syftet är att det kan utgöra ett 

skydd för tjänstemannen. Den kan också användas för att den som leder en viss 

spaningsoperation ska, av rättssäkerhetsskäl eller av operativa skäl, ha möjlighet att följa 

händelseutvecklingen. Slutligen det tredje syftet är att uppgifterna som kommer fram vid 

användning av dold kroppsmikrofon kan användas som underlag för spaning och som bevis 

inför domstol.157 

I utredningen Särskilda spaningsmetoder genomgång av Europadomstolens praxis kan utläsas 

att Europadomstolen funnit upptagning av ljud innefattar ett intrång i den enskildes rättigheter. 

Det kan argumenteras kring det faktum att det uppstår olika nivå på intrånget exempelvis 

beroende på om ljudupptagningen sker i hemmet eller utanför detsamma. Samtal i hemmet kan 

inte sällan vara mycket privata samtal och information som kommer fram genom en sådan 

avlyssning kan vara högst integritetskränkande. Emellertid så kan resultatet av en 

ljudupptagning utanför hemmet resultera i att myndigheten får tillgång till en större mängd 

överskottsinformation än annars, vilket i sig kan innebära ett större intrång.158  

I målet Hewitson mot Förenade kungariket handlade det om Hewitson som ägde en bilverkstad 

i Dorset och var misstänkt för inblandning av narkotikahandel och handel med stulet gods. 

Under perioden då polisen anhöll Hewitson så monterades en avlyssningsanordning i 

bilverkstan, där den förblev aktiv i några månader. Bandupptagningen användes sedan som 

bevis emot honom vid rättegången. Han dömdes. I Europadomstolen klagade han över att 

avlyssningen kränkt respekten för hans privatliv. Europadomstolen erinrade om att det vid 

tidpunkten saknades lagstiftning som reglerade polisens användning av dolda mikrofoner och 

att avlyssningen och således ingreppet i Hewitsons privatliv inte skett i enlighet med lag som 

                                                           
157 SOU 2010:103 S. 257. 
158 SOU 2010:103 S. 530  
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krävs enligt artikel 8.2 i Europakonventionen. Således hade det skett en kränkning av artikel 

8.159 I rättegångsbalken finns en bestämmelse som reglerar polisens användande av hemlig 

avlyssning av elektronisk kommunikation. Denna bestämmelse innebär att polisen kan avlyssna 

meddelanden som överförs eller har överförts i ett elektroniskt kommunikationsnät till eller från 

ett telefonnummer. Detta är alltså en annan form av avlyssning än den som skedde i Hewitsons 

fall. Dock kan denna typ av situation falla in inom den svenska lagen om hemlig 

rumsavlyssning, denna får dock endast användas i Sverige under strikta förutsättningar.160 I 

övrigt finns det inget i lagen som reglerar polisens möjlighet att använda dolda mikrofoner för 

avlyssning av misstänkta och mot bakgrund av Europadomstolens bedömning i Hewitsons mål 

så kan det inte anses vara acceptabelt. Detsamma var i målet Chalkley mot Förenade kungariket, 

där avlyssning av en enskild i dennes hem inte var reglerat i lag och således kränkte rätten till 

respekt för privatlivet enligt artikel 8 i Europakonventionen.161  Avlyssning av en annan persons 

konversationer och privata samtal är ytterst integritetskränkande och kränker en persons rätt till 

privat och familjeliv. Detta blir ännu tydligare med tanke på den tillgång av information den 

som avlyssnar kan få, inte bara om den misstänkta personen utan alla andra personer som den 

misstänka har en relation eller kontakt med. Avlyssning kan framförallt bidra till en 

kartläggning av en persons förehavande och kontaktvägar.162 Avlyssning i kombination med 

någon annan metod, exempelvis skuggning kan ge en inblick i den misstänktes miljö, 

omgivning, umgänge och levnadsvanor samt ge upplysning om huruvida den misstänkte 

kommer att förflytta sig.163 Något som kan vara otroligt viktigt och effektivt i en brottsutredning 

och kanske ännu mer på ett spaningsstadium, dock får effektiviteten av en sådan metod inte 

innebära att man helt åsidosätter den enskildes rättigheter.    

I Malone mot Storbritannien påstod klagande att hans rättigheter enligt artikel 8 

Europakonventionen hade kränkts då den telefonavlyssning och brevkontroll han varit utsatt 

för inte kunde anses lagligen grundade. Europadomstolen uttalade att åtgärden måste ha stöd i 

lag, skriven som oskriven. En norm kan inte anses som lag om den inte är så preciserad att den 

enskilde inte kan anpassa sitt beteende efter den. Lagen måste hålla viss kvalité, vara förutsebar 

och sträva efter att förebygga missbruk och onödiga intrång från det allmännas sida. 

Europadomstolen uttalade i detta mål att den nationella lagstiftningen var dunkel och lämnade 

utrymme för flera olika tolkningar. Således ansågs inte lagen uppfylla kraven då det inte gick 

                                                           
159 Hewitson mot Förenade Kungariket Appnr. 50015/99 Dom den 27 maj 2003. 
160 Lag (2007:978) om hemlig rumsavlyssning.  
161 Chalkley mot Förenade Kungariket. Appnr. 63831/00, Dom den 12 juni 2003. 
162 Prop 1988/89:124 S. 37. 
163 SOU 1988:18 s 126. 
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att utröna vad som kunde anses som lag och vad som kunde prövas diskretionärt. Intrången 

utgjorde därför en kränkning av den enskildes privatliv då användningen inte överensstämde 

med artikel 8 i Europakonventionen.164 

Efter Malone-målet så utformade Storbritannien en lag som reglerade myndigheternas 

avlyssningsmöjligheter. Syftet var att skapa en tydlig rättslig ram under vilka förutsättningar 

avlyssning av offentliga system skulle godkännas. Detta skulle också bidra till en bättre kontroll 

av myndigheterna på ett sätt som skulle tillvarata allmänhetens förtroende.165 Några år senare 

var dock frågan om avlyssning och dess intrång i en enskilds privatliv åter uppe hos 

Europadomstolen. I målet Halford v. Stortbritannien handlade det om en polistjänsteman som 

ansåg sitt privatliv enligt artikel 8 kränkt genom att avlyssning skett av hennes privata telefon i 

hemmet och i kontoret. Staten erkände att kontorstelefonen var avlyssnad. Domstolen 

konstaterade att både telefonsamtal från hemmet som från arbetet kan falla inom rätten till 

privatliv enligt artikel 8. Det föreligger en rätt att inte bli avlyssnad, även då det rörde sig om 

telefonnät kopplat till arbetsplatsen.166  Domstolen konstaterade att för sådant intrång ska vara 

legitimt krävs stöd i nationell lag. Lagen måste även upprätthålla viss kvalité för att säkerställa 

rättssäkerheten och förebygga maktmissbruk och godtyckliga beslut ifrån myndigheten. Lagen 

måste vara tydlig i sina villkor för att ge medborgarna indikation om under vilka omständigheter 

och villkor myndigheterna har befogenhet att tillgripa hemliga metoder, såsom avlyssning.167 I 

detta fall fanns det ingen lag som tillät myndigheterna att avlyssna interna 

telekommunikationssystem. Avlyssningen skedde inte ”i enlighet med lagen” såsom avses i 

artikel 8.2 Europakonventionen. Den nationella lagstiftningen gav inte tillräckligt skydd för 

privatlivet gentemot avlyssningar från polisen.168 Domstolen noterade även att kvinnan i målet 

inte hade fått någon varning om att hennes kontorstelefon kunde avlyssnas. De noterade att 

hennes ”rimliga förväntningar på skydd av privatlivet” förstärktes av att hon hade eget kontor 

och att hon hade två telefoner, varav en var särskilt avsedd för privat bruk.  

Slutsatsen av Europadomstolens praxis är att det krävs stöd i lag för att det överhuvudtaget ska 

vara tillåtet för polisen att använda sig av dold avlyssningsanordning. Det krävs det att lagen är 

enhetlig och en förutsebar för att regleringen ska motsvara de principiella krav som 

Europadomstolen uppställer när det gäller hemlig teleavlyssning169 Sverige har visserligen 

                                                           
164 Malone mot Förenade Kungariket appnr 8691/79 Dom den 2 augusti 1984 P.66-67 och 79. 
165 Halford mot Förenade Kungariket appnr 20605/92. Dom den 25 juni 1997 P. 21. 
166 A.a P. 42-46. 
167 A.a P. 49. 
168 A.a P. 50-51. 
169 SOU 2010:103 (se bilaga 3–4 avsnitt 6.5).   
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lagreglering kring frågan om avlyssning och övervakning av elektronisk kommunikation i 

rättegångsbalken liksom reglering kring frågan om hemlig rumsavlyssning. Dessa 

bestämmelser finns i rättegångsbalken och är tillåtet under särskilda förutsättningar vid 

allvarliga brott. Trots detta används avlyssningsmetoder som inte är reglerat, som dold 

kroppsmikrofon. Skillnaden är dock att under spaningsoperationer används dessa utan att ta 

hänsyn till rättegångsbalkens reglering och de förutsättningar som stadgas där.  

Mot bakgrund av det anförda anser författaren att det borde finnas lagstöd för att hemlig 

avlyssning ska vara en tillåten spaningsmetod. Något som kan vara svårbedömt när det handlar 

om hemlig avlyssning är dels att dra gränsen mellan hemlig avlyssning såsom spaningsmetod 

dels, hemlig teleavlyssning såsom hemligt tvångsmedel. Ska dessa två särskiljas genom att det 

finns en variant som kan företas på spaningsstadiet och en variant som företas efter beslut om 

förundersökning inleds? Spaning är något som inte enbart används innan beslut om 

förundersökning tagits utan både enligt Helmius och Berg kan spaning även pågå efter det att 

en förundersökning inleds. Ska då beslutet fattas enligt reglerna om teleavlyssning för spaning 

eller för hemliga tvångsmedel? I rättegångsbalken 27 kap 18 § finns en bestämmelse som 

stadgar under vilka förutsättningar hemlig teleavlyssning får vidtas. Bestämmelsen innebär att 

man avlyssnar elektronisk kommunikation såsom exempelvis någons telefon. Dold 

kroppsmikrofon innebär å sin sida att man avlyssnar en persons samtal oavsett om denna person 

pratar i en telefon eller om den pratar med sin kamrat på andra sidan bordet. Alternativt som 

fallet i Hewitson, montering av mikrofonen i en miljö eller område där den misstänkta personen 

förväntas befinna sig och eventuellt ha förtroliga samtal som kan anses vara relevanta. Dessa 

metoder faller utanför den bestämmelse som finns i rättegångsbalken. Syftet och resultatet av 

metoderna kan visserligen likna varandra, dock är förfarandet olika och kan också ske vid olika 

tillfällen i utredningsförfarandet. Reglerna om dold kroppsmikrofon, dold avlyssning som i 

Hewitsons fall bör enligt författaren särregleras. Liksom vid de övriga spaningsmetoderna bör 

det finnas vissa förutsättningar när sådan avlyssning får anses vara tillräckligt effektiv i 

brottsutredningssyfte att det är ändamålsenligt och proportionerligt att inskränka skyddet för 

den enskildes integritet. Exempelvis bör det liksom vid fotografering krävas att polisen har 

någon konkret omständighet som tyder på brott. Viss typ av brottsmisstanke eftersom 

avlyssning kan anses vara relativt kränkande ur den enskildes syn. Avlyssningen bör även 

förväntas ge något konkret resultat.  

 



60 
 

5. Diskussion. 
 

När polisen fattar beslut om spaningsmetoder med stöd av den allmänna bestämmelsen i 

polislagens 2 § tillsammans med 8 § så fattats dessa beslut i en legal gråzon. Det finns inget 

uttryckligt som säger att polisen de facto får vidta dessa åtgärder och med tanke på risken för 

eventuellt intrång i en enskilds personliga integritet så är det allvarligt för rättssäkerheten. Att 

besluten kan fattas godtyckligt och att det föreligger en oklarhet kring vilka beslut som anses 

vara tillåtna och som kan sägas leda till att för långtgående metoder används är riskfyllt inte 

bara för den enskilde utan också för polisen. Den enskilde som riskerar intrång i dennes 

privatliv. Polisens osäkerhet kring besluten som de fattar, att hela tiden känna osäkerhet kring 

huruvida de metoder som används är tillåtna eller inte i ett rättssäkert och demokratiskt samhälle 

måste vara påfrestande. En lagreglering på området borde kunna utmynna i ett mer rättssäkert 

beslutsfattande och ett mer förutsebart handlande.   

I polisutredningens betänkande från 1979 ansågs att en regel som för ett allmänt angivet syfte 

medgav en befogenhet att vidta de åtgärder som behövs eller liknande inte kunde uppfattas som 

ett självständigt stöd vid ingrepp i de medborgerliga fri- och rättigheterna som skyddas i 

regeringsformen.170 En sådan befogenhet för polisen bör härledas ur en särskild föreskrift. 

Redan år 1979 fanns således en ståndpunkt som talar för att det borde finnas en särskild 

föreskrift för metoder som kan tänkas kränka den enskildes privatliv. Precis som 

spaningsmetoder kan komma att göra. Fortfarande finns det ingen särskild föreskrift för polisen 

att vidta dessa typer av spaningsåtgärder som mycket väl kan komma att innebära ingrepp i en 

persons grundläggande fri- och rättigheter. Det enda polisen har att gå på är de allmänt hållna 

reglerna i polislagen som uttrycker dess generella befogenheter och till viss del kan det finnas 

föreskrifter från polismyndigheten och åklagarmyndigheten. Exempelvis har polisen två 

rapporter, dock är alla från 1980-talet där polisutredningen diskuterar spaningsmetoder och 

deras befogenheter kring dessa metoder.171 Dessa utredningar är nästan 30 år gamla och mycket 

har hänt sedan dess; tekniken har utvecklats, skyddet gentemot den enskilde integriteten har 

förstärkts och utredningsmetoder har också förändrats. I tvångsmedelutredningen diskuterades 

att polisen inte får använda sig av tvångsmedel för att söka efter brottslighet,172 dock är det just 

detta många spaningsmetoder används till. Polisen har fått information om viss brottslig 

verksamhet eller en viss person som misstänkts vara inblanda i någon brottslig verksamhet och 

                                                           
170 Prop. 1983/84:111 s. 72-73. 
171 Se spanorg, spanark. Rapporter från polismyndigheten.  
172 Lindberg, Gunnel. Straffprocessuella tvångsmedel, när och hur får de användas? S.9. 
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spanar således kring den platsen eller efter den/de personer som de misstänker. Något brott har 

kanske ännu inte begåtts, och inte heller föreligger det anledning att anta att brott begåtts varför 

någon förundersökning enligt 23 kap 1 § rättegångsbalken inte inletts. Polisen spanar på något 

eller någon som de mot bakgrund av någon misstanke anser kan leda till brott. Enligt 2 § 

polislagen ingår det i polisen arbetsuppgifter att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig 

verksamhet och andra störningar av den allmänna ordningen, de ska också övervaka och ingripa 

när det krävs. Emellertid så framkommer det varken i kommentarerna eller i förarbetena till 

polislagen att spaningsmetoder de facto är tillåtna, inte heller något om att de är otillåtna.173 Att 

det inte finns något uttryckligt förbud mot att använda sig av nämnda spaningsmetoder bör inte 

innebära att det av den anledningen skulle vara tillåten. På grund av denna oklarhet i lagen kan 

det föreligga osäkerhet kring vad som faktiskt är tillåtet och inte. Denna osäkerhet kan därför 

leda till att polisen antingen vidtar metoder som är långt över gränsen för vad som borde vara 

tillåtet, alternativt kan den leda till att polisen vidtar för stor försiktighet för att inte riskera att 

kränka den enskildes integritet vilket istället kan hämma en effektiv brottsbekämpning. En 

lagreglering skulle med största sannolikhet reducera en stor del av denna osäkerhet och 

medverka till att balansera de två intressena, den enskildes integritet mot en effektiv 

brottsbekämpning. 

 Mot bakgrund av vad som framkom i utredningen till polislagen så är det alltså inte tillräckligt 

med en sådan generellt hållen regel som 2 och 8 §§ polislagen. Detta kan sägas vara 

kontroversiellt eftersom det uttryckligen framgår av 8 § 2 st. polislagen att polisen inte får vidta 

några åtgärder som inskränker på den enskildes grundläggande fri- och rättigheter enligt 2 kap 

regeringsformen. Därför kan det enligt skribentens åsikt anses att polislagen inte riktigt 

uppfyller regeringsformens och legalitetsprincipens krav. Det finns inget i polislagen som 

indikerar till att spaningsarbete faktiskt förekommer.  

Europadomstolen har klargjort att en lag som tillåter obegränsad handlingsfrihet inte har den 

karaktär av förutsebarhet som är nödvändig för att den ska betraktas som en lag. Frågan är 

därför om en så pass generell lag som polisen stödjer sig på för att legitimera användningen av 

spaningsmetoder är att betrakta som lag i detta sammanhang. Att polisen ska utreda och beivra 

brott samt att denne ska beakta proportionalitet-, behovs- och ändamålsprincipen vid 

vidtagande av dessa uppgifter är lagstadgat. Ska detta ses som tillräckligt förutsebart och tydligt 

för medborgarna för att de ska kunna få en rimlig indikation om under vilka omständigheter 

                                                           
173 Se Prop. 1983/84:111 samt Berggren, Nils-Olof, Munck, Johan, Polislagen – En kommentar. 
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och på vilka villkor olika åtgärder får vidtas är enligt författaren ytterst tveksamt. 

Spaningsmetoder som avlyssning med hjälp av kroppsmikrofon, filmning av mobiltelefoner 

skuggning både bland offentliga miljöer och privata miljöer kan leda till kränkande intrång i en 

persons grundläggande fri- och rättigheter och det är inte tydligt reglerat under vilka 

förutsättningar en polisman får vidta dessa åtgärder. Benämningen i 2 § polislagen ”Utreda och 

beivra brott” är enligt min utredning långt ifrån tillräckligt tydligt för att ge polisen befogenheter 

att ta till olika typer av spaningsmetoder som kan innebära ett intrång i enskildes grundläggande 

fri- och rättigheter. Det går också att diskutera det faktum att benämningen i 2 § polislagen 

förändrades ifrån att det tidigare angav ”spaning och utredning av brott” till att istället ange 

”utreda och beivra brott”. I förarbetena till förändringen anges att det inte är avsett att förändra 

betydelsen av polisens arbetsuppgifter, vilket är något som får författaren att undra vad 

förändringen av begreppet spaning till utredning gjorde för nytta? Enligt skribentens mening så 

är den tidigare benämningen spaning visserligen något vag men ändå tydligare än den 

formulering som polislagen har idag. Begreppet spaning i lagtexten kan i vart fall ge en 

indikation att polisen har rätt att bedriva spaning vid fullgörande av en arbetsuppgift, medan 

utredning och beivran av brott inte alls ger samma tydlighet och precision. Det föreligger 

således en större oklarhet med dagens benämning att polisen använder sig av olika 

spaningsmetoder för att utreda, förebygga eller motverka brottslig verksamhet. Den tidigare 

benämningen av 2 § polislagen kanske inte skulle vara tillräckligt tydlig och precis som krävs 

för att uppfylla kravet på uttryckligt stöd i lag enligt Europadomstolens kvalifikationer, vilket 

krävs vid intrång i en mänsklig rättighet men det skulle sannerligen vara tydligare än dagens.   

I utredningen Särskilda Spaningsmetoder, så föreslogs en särskild reglering för ljudupptagning 

med dold kroppsmikrofon eller bildupptagning i eller in i en bostad. Detta med hänsyn till de 

krav som uppställs både i Europakonventionen och regeringsformen avseende skyddet för 

medborgarnas privatliv, familjeliv och korrespondens. I utredningen så ansåg man att dessa 

åtgärder skulle få vidtas inom ramen för förundersökningen om de kan antas vara av särskild 

betydelse för utredning av brott för vilket är föreskrivet fängelse i ett år eller däröver. Frågor 

om användning av åtgärderna skulle normalt prövas av undersökningsledaren eller åklagaren, 

men om det är fråga om åtgärder av särskilt ingripande slag skulle frågan prövas av rätten på 

ansökan av åklagaren.174 Denna utredning Särskilda spaningsmetoder publicerades 2010 och 

något aktivt handlande för att utveckla någon ytterligare lagbestämmelse har ännu inte vidtagits. 

Emellertid är frågan om denna reglering skulle påverka användningen av de spaningsmetoder 
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som idag används eller inte, eftersom det i utredningen Särskilda spaningsmetoder diskuterades 

om att dessa spaningsmetoder skulle få vidtas inom ramen för förundersökningen så är 

fortfarande frågan kring spaningsstadiet, det vill säga det poliserna vidtar innan en 

förundersökning inleds, oreglerat. Dessa spaningsmetoder borde enligt skribenten kunna 

regleras på det sätt tvångsmedel är reglerat det vill säga med förutsättningar och krav samt en 

processkedja för beslutsfattande även om dessa vidtas på ett tidigare stadium än de tvångsmedel 

som regleras i rättegångsbalken. Utredningen Särskilda spaningsmetoder ansåg dock 

tillskillnad från författaren av denna uppsats att den nuvarande användningen av dessa 

spaningsmetoder inte kan anses stå i strid med varken Europakonventionen eller 

regeringsformen. Varför någon lagreglering inte var nödvändig på grund av det, vilket också 

kan vara en av anledningarna till att det endast utmynnade i en utredning och inte resulterade i 

nya lagbestämmelser. Författaren å sin sida menar att en lagreglering visst är nödvändig för att 

uppfylla de krav som både regeringsformen och Europakonventionen anger och det finns flera 

fall från europadomstolen som kan stödja denna slutsats.   

En effektiv brottsutredning är viktigt och nödvändigt i samhället och för att polisen inte ska 

behöva fatta dessa beslut i en legal gråzon är det upp till lagen att stödja och förtydliga så att 

polisen inte ska behöva besluta i osäkerhet. Eftersom observationer som polisen får del av vid 

användning av olika metoder under brottsutredning eller i spaningsskedet kan utmynna i att en 

persons integritet blir kränkt, exempelvis då polisen observerar, spanar och dokumenterar en 

eventuellt misstänkt och även personer i dennes omgivning så kräver legalitetprincipen och 

regeringsformen175 att det finns en lagreglering som uttryckligt ger polisen befogenhet att vidta 

dessa metoder. Eftersom detta saknas så torde dessa metoder oavsett vad utredningen från år 

2010 ansåg vara lagstridiga, det vill säga polisens handlingar skulle kunna anses strida mot 

Sveriges grundlag. Detta är inget vi eftersträvar i ett samhälle som förespråkar rättssäkerhet och 

anser sig vara en rättsstat som värnar om enskildas grundläggande fri- och rättigheter. Det kan 

anses grovt att säga att polisens arbetsmetoder strider mot Sveriges grundlag, men det är ett 

omtvistat område och författaren tror inte att någon med säkerhet kan uttala sig om att Sverige 

skulle klara sig undan ifall frågan skulle komma upp till Europadomstolen.  

Mot bakgrund av att det är effekten av åtgärden som avgör ifall det resulterar i ett intrång eller 

inte så är det svårt att säga att metoderna innebär ett intrång eller inte ett intrång, det blir istället 

en bedömning i det enskilda fallet. Det är ovanligt att spaning sker vid ett enstaka tillfälle på en 

                                                           
175 Se 2 kap 20 § Regeringsformen. 
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plats under en kortare tid. Spaning vidtas istället ofta mer systematiskt genom en längre 

skuggning av någon person och detta i kombination med kanske filmning eller fotografering av 

den person som skuggas. Det är alltså flera olika metoder som används och som därför ökar 

risken för kräkning av den enskildes integritet. Enstaka fotografier kan som tidigare diskuteras 

sällan anses vara så pass kränkande att det strider mot regeringsformen eller 

Europakonventionen. Samtidigt så kan det vara svårt för spanare att veta vad den misstänkte 

ska göra varför det kan resultera att spanarna faktiskt förföljer den misstänkte till platser som 

kan avslöja information om privatlivet. Det går inte att veta vad för information som kommer 

avslöjas innan en sparningsoperation inleds. Mot bakgrund av att det är effekten av åtgärden 

och inte avsikten med åtgärden som avgör allvaret av intrånget så finns det alltså en 

överhängande risk att privatlivet kränks vid spaning. Risken för intrång borde vara tillräckligt 

för att kräva en lagreglering på området. En lagreglering på området skulle också skydda 

Sverige mot eventuell kritik ifall frågan skulle uppstå vid Europadomstolen.   

Enligt författaren finns det inte någon befogad anledning att inte reglera på området, det är så 

mycket som är reglerat och det finns lagbestämmelser som noggrant beskriver hur en 

förundersökning ska bedrivas, vilka metoder som får användas och när och hur dessa får 

användas. Varför ska då inte polisens spaningsmetoder regleras? Det kan anses som en fördel 

att spaningsförfarandet är relativt oreglerat och öppet eftersom det ger polisen större utrymme 

till att använda olika metoder utan att ta hänsyn till hur och vad de gör och visserligen skulle 

detta kunna resultera i en effektiv brottsutredning eller i vart fall en effektiv spaningsoperation. 

Författaren anser dock att en väl utformad lagbestämmelse som sanktionerar polisens metoder 

inte skulle förta möjligheten till en effektiv brottsutredning. Istället skulle en lagbestämmelse 

med största sannolikhet medföra en ökad rättssäkerhet och ett mer legitimt polisarbete. Enligt 

min åsikt skulle en lagstiftning bidra till att polisen kan känna en ökad trygghet i arbetet och 

det skulle även bidra till att den enskilde får information om vilka utredning och 

spaningsmetoder som kan förekomma i samhället. Genom att den enskilde får en ökad 

förståelse och insikt i hur de brottsförebyggande och brottsutredande myndigheterna arbetar 

kan också allmänhetens förtroende gentemot myndigheterna öka. Dock innebär inte enbart en 

lagreglering på området per automatik att det blir mer rättssäkert, förutsebart och ett från 

enskilda ökat förtroende, däremot kan en lagreglering vara ett steg på vägen. En lagreglering 

skulle försvåra en användning av godtyckliga och allt för ingripande spaningsmetoder. Polisen 

skulle få tydligare ramar att förhålla sig till och även om en lagreglering inte bör vara allt för 

detaljerad med risk att effektiviteten åsidosätts så bör en lagbestämmelse på området öka 
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möjligheten till att besluten ses över och att vi kan få en mer utvecklad rättspraxis på området 

genom att tillsynsmyndigheterna får vetskap om vilka metoder som används. Precis såsom 

rättsläget ser ut vad gäller de straffprocessuella tvångsmedlen som bland annat regleras i 

rättegångsbalken.  

Vad gäller de reglerade tvångsmedlen väger två intressen gentemot varandra, dels är det 

intresset av att effektivt kunna bedriva en brottsutredning men å andra sidan finns intresset av 

att skydda den enskildes integritet och för intrång i dess privata sfär.  Vad gäller 

spaningsmetoderna så har inte riktigt denna avvägning gjorts eftersom det inte finns något som 

förbjuder en polis att förfölja och spana och dokumentera allt som en viss person gör innan 

denne ens är så misstänkt att förundersökning har inletts. Det finns således ingen gränsdragning 

där eller avvägning mellan den enskildes rättigheter och det allmännas befogenheter. Det är 

ytterst svårt att avgöra var gränsen ska gå och hur långt polisen får gå i sina spaningsmetoder 

och vad ska den enskilde faktiskt bör utstå när det kommer till intrång i dennes privatliv. Dessa 

avvägningar är inget vi kan lämna till polisen att besluta i varje enskilt fall utan någon som helst 

direkt vägledning. Rättsläget måste försöka tydliggöras för att underlätta polisens arbete och 

undvika godtyckliga, oförutsebara och allt för ingripande spaningsmetoder men också för att 

tillgodose den enskildes rättssäkerhet.  

Åsikter176 om att en reglering av polisens befogenheter och icke befogenheter skulle bli allt för 

omfattande och att det genom en lagbestämmelse sannolikt inte går att reglera alla åtgärder som 

polisen får och inte får vidta kan visserligen ha en poäng, men samtidigt så anser skribenten att 

en reglering som anger en generell tillåtelse för polisen att använda sig av vissa 

spaningsmetoder vid fullgörande av sina arbetsuppgifter skulle ha en positiv effekt. Även om 

en sådan bestämmelse inte skulle bli uttömmande skulle det ändå bidra med en ökad 

förutsebarhet genom att den enskilde får en indikation om att polisen kan och under vilka 

förutsättningar kan ha rätt att observera, förfölja och även dokumentera enskilda med olika 

former av hjälpmedel. En sådan bestämmelse skulle således kunna bidra till en förbättrad 

förutsebarhet, minska risken för godtyckliga beslutsfattanden och ge en ökad trygghet för 

polistjänstemännen vid fullgörande av deras arbetsuppgifter. 

Vi får inte glömma att Europakonventionen är avsedd att vara en minimistandard. I en situation 

där det är relativt tydligt att Europadomstolens rättspraxis starkt tyder på att en lag eller ett 

förfarande inte efterlever konventionen ska den nationella lagstiftaren inte ”balansera på 

                                                           
176 Prop 1983/84:111. 
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gränsen” till vad som är tillåtet.177 Detta gäller framför allt lagstiftare som verkligen vill undvika 

att tvinga landets domstolar att behöva ”skriva om” omfattande lagregler som visar sig bryta 

mot konventionen.178 Emellertid kan det vara svårt att uttömmande reglera vilka metoder som 

polisen får och inte får använda. Att införa en reglering i rättegångsbalken som reglerar polisens 

inhämtade av information föreslogs i betänkandet ”Tvångsmedel enligt 27 och 28 kap RB samt 

polislagens slutbetänkande” en sådan reglering skulle vara ett steg i rätt riktning,179 emellertid 

bör en sådan bestämmelse i så fall kompletteras med en reglering i exempelvis polislagen som 

reglerar hur denna informationsinsamlingen får ske, inte heller denna behöver uttömmande 

redogöra hur detta ska gå till. Emellertid bör det kunna framgå att polisen får bedriva spaning i 

informationsinhämtande syfte och använda sig av viss teknisk utrustning för att genomföra 

detta. Exakt hur denna lagbestämmelse skulle se ut är inte uppsatsen avsikt att utreda. Däremot 

anser författaren att en bestämmelse bör utformas i polislagen, med en hänvisning till 

förundersökningskapitlet i rättegångsbalken. Spaning är något som oftast förekommer på ett 

pre-förundersökningsstadium, men det kan även utnyttjas efter att förundersökning inleds 

varför en bestämmelse i båda lagarna bör existera. Vidare bör det finnas särskilda 

förutsättningar för när en spaningsmetod får användas, det måste finnas en konkret misstanke, 

en polisman ska inte kunna spana på en person av ren magkänsla. Mot bakgrund av att det är 

svårt att komma fram till var gränsen går för när det förekommit ett intrång i den enskildes 

privatliv så bör lagbestämmelsen i vart fall reglera den systematiska spaningen samt spaning i 

privata miljöer såsom i hemmet180. Det kan vara svårt att kräva att enstaka fotografier på 

allmänna platser eller övervakning på allmänna platser måste vara reglerade för att polisen ska 

få utföra sådana åtgärder. En gräns måste dock dras och författaren anser att den bör dras mellan 

systematisk spaning och spaning i privat miljö.  

Tvångsmedlen enligt rättegångsbalken 27 och 28 kap, då avses främst de hemliga tvångsmedlen 

som har något sånär likhet till spaningsmetoderna. Vid dessa metoder föreligger strikta 

förutsättningar för när dessa får vidtas. Eftersom de hemliga tvångsmedlen liksom 

spaningsmetoderna företas i hemlighet, det vill säga, utan att den enskilde är medveten om det 

så har inte den enskilde någon möjlighet att uttala sig eller försvara sina intressen eller 

rättigheter. I vanliga fall finns möjlighet för någon som anser sig felbehandlad att anföra 

klagomål mot beslut i efterhand, dock förutsätts att den enskilde är medveten om verksamheten 

                                                           
177 Se: SOU 2001:25, s. 17 ”balansera på gränsen till vad som kan tänkas strida mot grundläggande mänskliga 

rättigheter”. 
178 SOU 2010:103 bilaga 4. S. 497. 
179 SOU 1995:47 S. 189. 
180 Inspiration kan hämtas från brottsbalken förbud mot kränkande fotografering. 
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för att det ska vara möjligt. Det är inte ovanligt att spaningsmetoderna sker i hemlighet och att 

det inte talas eller berättas om det, inte ens i efterhand. Det borde dock finnas något sätt för den 

enskildes rättigheter att tillvaratas och för att motverka myndigheternas godtyckliga 

beslutsfattande. Ett alternativ skulle vara att efterlikna det förfarande som används vid hemliga 

tvångsmedel, nämligen att ett offentligt ombud utses som företrädare för den enskilde inför 

beslutsfattandet om spaningsmetoder. Detta skulle absolut förbättra rättssäkerheten och skyddet 

för den enskildes rättigheter. Möjligen skulle det kunna medföra vissa konflikter i 

effektivitetshänsyn eftersom det är vanligt att beslut om spaningsoperationer kan behöva fattas 

under kort varsel, dock borde det i praktiken inte medföra några större svårigheter i jämförelse 

med förfarandet vid beslut om hemliga tvångsmedel.   

För att ett tillåtet intrång i den enskildes fri- och rättigheterna ska få äga rum krävs lagreglering, 

därför kan polis eller åklagarmyndighetens råd och föreskrifter om vilka spaningsmetoder181 

som kan anses tillåtna vid en brottsutredning inte anses uppfylla kraven i grundlagen.182 

Regeringen lade fram en proposition till riksdagen i december 2015183 som avsåg förstärkt 

rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet. Det förefaller författaren till denna 

uppsats förvånande att regeringen inte fokuserat mer på de oreglerade spaningsmetoder som 

polisen använder sig av, en reglering på området bidrar nämligen både till en förstärkt 

rättssäkerhet för den enskilde då denne inte riskerar att godtyckliga och förhastade beslut fattas 

av polisen eller för polisen som har en laglig grund till de metoder som vidtas. Detta leder även 

till en ökad effektivitet eftersom polisen har en laglig grund till sina metoder och därför inte 

behöver överväga huruvida de bör eller inte bör exempelvis filma för att förfölja eller hålla koll 

på en misstänkt.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
181 Se t.ex. RåR 2007:1, Riksåklagaren riktlinjer. Handläggning av provokativa åtgärder.  
182 Se dock kap 2.2. om Europadomstolens formaliakrav på vad som anses som lag.  
183 Prop 2015/16:68  
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6. Slutsats. 
 

Polisen måste ha tillräckliga maktbefogenheter för att effektivt kunna bekämpa brott och i 

övrigt fullgöra sina arbetsuppgifter. Myndigheternas befogenheter är reglerade med syfte att 

begränsa möjligheterna att utöva makt till de tillfällena då det kan anses rättfärdigat. Staten ska 

med hjälp av rättsordningen skydda enskilda individer mot statens missbruk av rättsordningen 

och genom att myndigheterna upprätthåller lag och rätt samt själva handlar inom lagen ramar 

så värnar de om rättssäkerheten i landet. Polisiär spaning är en del av brottsbekämpningen.  

Det finns ingen uttrycklig reglering som legitimerar polisens användning av spaningsmetoder. 

Spaning förekommer vanligtvis mot individer som vanligtvis inte ännu begått brottet eller där 

det föreligger en så lång misstankegrad att någon annan metod inte är tillgänglig för polisen att 

använda. Dessutom kan spaning också kränka integriteten hos utomstående personer. 

Spaningsmetoderna innebär inte sällan att en persons integritet kränks. Det faktum att det finns 

fall där spaningen inte leder till någon kränkning av enskildas rättigheter bör inte innebära att 

det inte krävs stöd i lag. Risken för att kränka grundläggande fri- och rättigheter bör vara 

tillräckligt för att en lagreglering på området ska krävas. 

Om lagstöd inte finns är det inte tillåtet för polisen att använda en metod som medför 

inskränkningar i det skydd som var och en är garanterad enligt regeringsformen eller 

Europakonventionen.  Därför måste de rättsliga befogenheterna i görligaste mån visa när det är 

nödvändigt att utöva spaning. Reglerna måste med godtagbar klarhet visa vilken eller vilka 

åtgärder som kan vara försvarliga i det enskilda fallet och vem som ska avgöra när spaning ska 

bedrivas. En tydlig reglering varpå förståelsen hur avvägningarna mellan mål och medel skall 

göras desto bättre förutsebarhet vilket resulterar i större rättssäkerhet på området.  
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