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Sammanfattning 

Det s.k. kringresanderegistret avslöjades av Dagens Nyheter i september 2013. Registret 

innehöll uppgifter om tusentals personer, varav fler än 1000 var barn. Avslöjandet föranledde 

till att flera myndigheter granskade registret och några av dem vidtog åtgärder mot bakgrund 

av de brister som uppdagades.  

 

Uppsatsen har två syften. För det första synliggörs och analyseras de problem som har 

konstaterats med avseende på kringresanderegistret. I det syftet ingår också att identifiera de 

problem som idag kvarstår. För det andra undersöks hur de problem som identifieras skulle 

kunna minskas. 

 

Uppsatsens fokus ligger på följande aspekter av kringresanderegistret:  

 

• Problem med registret utifrån polisdatalagen (PDL).  

• Problem med registret utifrån Europakonventionen.  

• Problem med registret utifrån diskrimineringsaspekter.  

 

När det gäller polisdatalagen har flera myndigheter konstaterat att kringresanderegistret stred 

mot ändamålsbestämmelsen i 2 kap. 7 § PDL. Granskningen har också visat att kringresande-

registret inte har var förenligt med bestämmelserna i PDL om gallring och loggning av 

uppgifter.  

 

På en viktig punkt skiljer sig granskningarnas slutsatser. Det gäller frågan om kringresande-

registret har baserats på personers etniska tillhörighet eller inte. Säkerhets- och integritets-

skyddsnämnden (SIN) menar att registret inte stod i strid med 2 kap. 10 § PDL om förbud mot 

sådan registrering. Som stöd för den slutsatsen anför SIN att de aktuella personerna inte hade 

antecknats i registret enbart på grund av vad som var känt om deras etnicitet. 

 

Enligt min bedömning ger rekvisitet ”enbart” ett för stort tolkningsutrymme och möjliggör i 

praktiken registrering på grund av etniskt ursprung. Dessutom kan lagrummets utformning 

leda till en alltför stor generositet mot Polismyndigheten när det gäller dess behandling av 

personuppgifter. Därför bör denna begränsning i registreringsförbudet slopas. 
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När det gäller Europakonventionen har min granskning visat att granskningsorganen inte har 

beaktat denna, åtminstone inte uttryckligen. Analysen av Europadomstolens praxis ger stöd 

för att domstolen sannolikt skulle anse att registret är konventionsstridigt. Detta problem kan 

minskas genom att det utformas tydligare och skarpare regler för SIN:s granskning. Det finns 

en lag (2007:980) som reglerar nämndens verksamhet. Enligt min mening bör det övervägas 

att i den lagen skärpa kraven på myndigheten när det gäller att se till att Polismyndighetens 

registerföring är godtagbar.  

 

Det finns dessutom anledning att föra en diskussion om en ny tillsynsmyndighet för polisen 

mot bakgrund av de allvarliga fel som begåtts med avseende på kringresanderegistret. Dessa 

fel visar att polisverksamheten ibland bedrivs utan tillräcklig respekt för de regler som 

Polismyndigheten har att följa. Diskussionen om en fristående tillsynsmyndighet ligger dock 

delvis utanför min uppsats. En sådan förändring kan naturligtvis inte motiveras enbart av 

bristerna i kringresanderegistret, utan fler aspekter måste tas i beaktande. Det som har 

framkommit med anledning av kringresanderegistret talar ändå för att en ny tillsynsmyndighet 

bör skapas.  

 

Diskrimineringsaspekterna har bäring på både polisdatalagen och Europakonventionen, men 

de bör även behandlas särskilt. Det är problematiskt att flera myndigheter har ansett att 

kringresanderegistret de facto har fått karaktären av ett register över etnisk tillhörighet och att 

registret ändå inte anses lagstridigt. I Europadomstolens praxis finns stöd för att lägga 

avgörande vikt vid kringresanderegistrets praktiska konsekvenser. Det här innebär att de 

svenska diskrimineringsreglerna bör skärpas. Enligt min mening bör diskrimineringslagen 

göras mer generell för att det ska vara möjligt att komma till rätta med allvarlig 

diskriminering på etnisk grund. I vart fall bör 2 kap. 17 § diskrimineringslagen ändras på så 

vis att den görs tillämplig på situationer som innebär att den anställde ”vidtar åtgärder som rör 

enskilda” och inte endast enskildas kontakter med myndigheter.  
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Förord 

När jag fick besked om att jag var antagen till juristprogrammet blev jag överlycklig och stolt. 

Då visste jag inte vilken utmaning juristprogrammet skulle bli och vad som krävdes av mig 

för att fullgöra programmet. När jag nu avslutar studierna förstår jag vad antagningsbeskedet i 

praktiken innebar.   

 

Det har varit fem år präglade av glädje, stress och ångest. Jag har under utbildningen lärt 

känna nya människor och utvecklat mina juridiska kunskaper. Dessutom har jag under 

utbildningen fördjupat mitt intresse för mänskliga rättigheter och fått möjlighet att arbeta med 

sådana frågor parallellt med studierna.  

 

Jag vill tacka min handledare Ingrid Helmius för att du har delat med dig av dina kunskaper i 

polisiära frågor och för att du redan under fördjupningskursen väckte mitt intresse för polisens 

registerverksamhet.  

 

Vidare vill jag tacka advokatfirman Ericksson & Häggquist för att jag under min praktiktid 

hos er fick ovärderliga kunskaper om hur juridiken fungerar i praktiken. Jag ser fram emot att 

börja arbeta hos er och tackar för förtroendet.  

 

Jag är evigt tacksam för det stöd jag har fått från min familj och vänner under utbildningen. 

Ett särskilt tack vill jag rikta till min mamma som har lärt mig mycket om vikten av goda 

moraliska värderingar.  

 

Jag vill avrunda mitt förord med att tacka min vän och mentor Göran Lambertz. Jag är evigt 

tacksam för allt du har lärt mig om både juridiken och livet. 

 

 

Sunita Memetovic 

 

Uppsala, mars 2016 
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Förkortningar 
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enskilda personer med avseende på behandling av person-

uppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. 

DiskL Diskrimineringslagen (2008:567). 

DO Diskrimineringsombudsmannen. 

EU Europeiska unionen. 

Europakonventionen Europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

GPDL Polisdatalagen (1998:622). 

JO Justitieombudsmannen. 

Lagen om SIN Lag (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande 

verksamhet. 

PDL Polisdatalagen (2010:361). 

PuL Personuppgiftslagen (1998:204). 

RF Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform. 

SIN Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. 
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1 Introduktion 

1.1	Inledning	

Svensk polis har upprättat ett olagligt register över romer. Totalt 
innehåller det 4.029 människor spridda över hela landet. Registret 
anses värdefullt av polisen, används i polisarbetet och är öppet för ett 
stort antal anställda.1 

 

Den inledande texten handlar om det s.k. kringresanderegistret som hade upprättats 

av Polismyndigheten i Skåne. De personuppgifter som 2013 återfanns i kringresande-

registret hade redan 2009 registrerats i ett annat register.2 Att så hade skett avslöjades 

dock först i september 2013 när kringresanderegistret kom till allmän kännedom. 

Registret blev då mycket omtalat och omdiskuterat eftersom många hävdade att 

personerna i registret hade registrerats p.g.a. deras romska etnicitet.3 

 

Kringresanderegistret utgör ett exempel på behandling av personuppgifter i polisens 

brottsbekämpande verksamhet. Sådan behandling kan medföra intrång i den 

personliga integriteten och det är därför viktigt att sådan offentlig maktutövning är 

bunden av förutsebara lagregler och underkastad vissa begränsningar.  

 

Det finns en intressekollision mellan staten och den enskilde vid behandling av 

personuppgifter. Polismyndigheten har vissa maktmedel till sitt förfogande för att 

upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt skydda medborgarna. Polis-

myndigheten har bland annat möjlighet att samla personlig information om individer 

och upprätta register över dem utan deras vetskap. Intresset av att de personliga fri- 

och rättigheterna upprätthålls står delvis emot intresset av en effektiv brotts-

bekämpning. Det är därför av yttersta vikt att de tillämpliga rättsreglerna på ett 

adekvat sätt balanserar dessa intressen mot varandra. 

 

                                                
1 Orrenius, Niklas, Över tusen barn med i olaglig kartläggning, Dagens Nyheter den 23 september 
2013. 2 Se vidare avsnitt 2.3.  
3 Se t.ex. Skamtyngda svenskar i EU:s romdebatt, TT, 2013-10-09, Ask: "Allt ska upp på bordet", TT 
2013-10-24, Sverige Radio, Rikspolischefen: "Inga andra register över romer", tisdag 15 oktober 
2013, Polisen i Västra Götaland anmäls för registrering, Göteborgs-Posten, publicerad 12 december 
2014. 
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Insamling av personlig information och upprättande av register med personuppgifter 

förutsätter att lagarna ger ett tillfredställande skydd för privatlivet, familjelivet, hem 

och korrespondens och att de rättsvårdande myndigheterna säkerställer att dessa 

lagar respekteras.4 

 

Flera myndigheter har granskat kringresanderegistret. Granskningarna har resulterat i 

flera utredningar, av vilka följande står i centrum för den här uppsatsen: 

 

• Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens uttalande, diarienummer 173-

2013, datum 2013-11-15. 

• Överåklagare Mats Åhlunds beslut, ärende AM 139971-13, datum 2013-12-
20. 

• Diskrimineringsombudsmannens beslut, ärende GRA 2013/617, handling 34, 

datum 2014-02-20. 

• Justitiekanslerns beslut, diarienummer 1441-14-47, datum 2014-05-07. 

• Justitieombudsmannen Cecilia Renfors beslut, diarienummer 5205-2013, 

datum 2015-03-17. 

 

I utredningarna konstateras att det finns brister när det gäller Polismyndighetens 

handläggning av kringresanderegistret. Granskningsinstanserna underlåter dock att 

granska registret utifrån flera aspekter som, enligt vad som kommer att framgå senare 

i uppsatsen, har relevans. Det rör sig närmare bestämt om Europakonventionen och 

praxis från Europadomstolen. 

 

1.2	Syfte	och	avgränsning		

I centrum för uppsatsen står kringresanderegistret. Mer specifikt har uppsatsen 

huvudsakligen två syften. För det första syftar den till att beskriva gällande rätt med 

avseende på registrering av personuppgifter inom polisens kriminal-

underrättelseverksamhet. I det syftet ingår också att undersöka huruvida 

kringresanderegistret stred mot lagen och identifiera kvarstående problem. Dessa 

problemorienterade resonemang förs i kapitel 5. 

 

                                                
4 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i Europeisk praxis, s. 347.  
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För det andra syftar uppsatsen till att erbjuda lösningar på de problem som 

identifieras. Tänkbara lösningar diskuteras i kapitel 6. I kapitlet diskuteras om 

problemen kan minskas genom ett införande av skarpare regler för SIN, genom att 

införa en ny fristående tillsynsmyndighet för polisverksamhet och genom att ändra 

vissa lagbestämmelser som idag är problematiska. Uppsatsen är därför av intresse för 

såväl lagstiftare som rättstillämpare.  

 

Kringresanderegistret aktualiserar många rättsligt intressanta frågor. Det är inte 

möjligt att behandla alla dessa inom ramen för en examensuppsats. En avgränsning 

har därför gjorts till ett begränsat antal frågeställningar av kringresanderegistret som 

är särskilt intressanta att diskutera. Följande aspekter behandlas i uppsatsen: 

 

• I vilken mån diskrimineringslagen är tillämplig på registret. 

• Registrets förenlighet med PDL. 

• Registrets förenlighet med Europakonventionen. 

 

 

I uppsatsen behandlas inte statens särskilda skadeståndsansvar som har berörts av 

granskningsorganen. Vidare ska inte heller ansvarsfördelningen och ansvarstagandet 

inom Polismyndigheten utredas närmare även om flera granskningsinstanser har 

ansett att dessa frågor är av relevans. Orsaken till detta är att de integritetsfrågor som 

kringresanderegistret aktualiserar enligt min mening har ett större allmänt intresse än 

de skadeståndsrättsliga frågorna. Slutligen kan noteras att det inte heller finns 

utrymme i uppsatsen för att beröra effektivitets- och kostnadsfrågor med avseende på 

kringresanderegistret. 

 

1.3	Metod	och	material		

I uppsatsen tillämpas den rättsdogmatiska metoden, varför främst lagstiftning, 

förarbeten, praxis och doktrin används för att utreda vad som är gällande rätt. Vidare 

granskas Polismyndighetens kriminalunderrättelseverksamhet med avseende på ett 

fall, nämligen kringresanderegistret. Detta register har granskats av ett flertal organ. 

Deras yttranden och granskningsrapporter refereras och analyseras i uppsatsen.  
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Dessutom analyseras Europadomstolens praxis för att utreda i vilken mån 

kringresanderegistret är förenligt med Europakonventionen. Det är värt att notera att 

Europakonventionen sedan den 1 januari 1995 gäller som lag i svensk rätt.5 

 

I uppsatsens diskussionsavsnitt kommenteras de problem som har synliggjorts av 

såväl granskningsinstanserna som uppsatsförfattaren. Det rör sig alltså om ett de lege 

ferenda-resonemang, där författaren resonerar kring vad rätten bör vara.  

 

Det är av stor vikt av läsaren har tillgång till granskningsorganens yttranden om 

kringresanderegistret. Därför finns dessa yttranden bilagda till uppsatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
5 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna.  
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2 Bakgrund 

2.1	Intresseavvägning	mellan	staten	och	den	enskilde		

Lagstiftaren ställs inför en rad utmaningar när det gäller upprätthållande av allmän 

ordning och säkerhet. En sådan utmaning är att hitta den rätta balansen mellan 

myndigheternas behov av effektiva åtgärder och de skador som kan uppkomma för 

individer och grupper om åtgärderna går för långt.  

 

Polismyndigheten måste självfallet ha omfattande rättsliga befogenheter i sitt arbete 

med att bekämpa brottslighet. En viktig del av polisens brottsbekämpande 

verksamhet är spaningsverksamheten. En viktig del av spaningsverksamheten utgörs 

av Polismyndighetens underrättelseverksamhet. En arbetsmetod som används inom 

ramen för den här verksamheten är registerspaning och det kan vara värt att notera att 

det finns flera olika spaningsregister. Registerspaning innebär att Polismyndigheten 

har möjlighet att inrätta olika register för uttryckligt angivna ändamål. 

Polismyndigheten får till exempel behandla personuppgifter i sin registerspaning för 

att kartlägga pågående brottslig verksamhet och planering av brott.  

 

Det ligger i sakens natur att enskildas personliga integritet riskerar att kränkas av 

Polismyndighetens underrättelseverksamhet. Det kan dock anses berättigat med 

hänvisning till verksamhetens syfte. I vissa fall kan man säga att en person har 

förbrukat rätten till skydd för den personliga integriteten och att en kränkning redan 

av den anledningen är rättfärdigad. Det kan röra sig om personer som har gjort sig 

skyldiga till brott och där verksamheten går ut på att ta reda på brottslighetens 

omfattning. I andra fall finns det en risk att personers privatliv utsätts för intrång 

därför att de på ett eller annat sätt kommer i vägen för brottsligheten utan att själva 

vara förövare.6 

 
Det uppstår alltså en intressekollision som innebär att man måste väga intresset av 

åtgärderna mot intresset av att det inte görs ett obefogat intrång. Den kollisionen blir 

                                                
6 Helmius, Ingrid, Polisens rättsliga befogenheter vid spaning, s. 17.  
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särskilt tydlig när det gäller kontroll av individer som inte är misstänkta för något 

konkret brott eller för att medverka i brottslighet.7  

 

För att upprätthålla rättssäkerhet och främja trygghet måste det finnas tydliga 

bestämmelser för personuppgiftsbehandling.8 Varje enskilt underrättelseregister 

måste dessutom ha ett tydligt ändamål som är kopplat till den brottsbekämpande 

verksamheten enligt 2 kap. 7§ PDL. Det bör tydligt anges i lagen vilka bestämmelser 

som är avsedda att skydda den personliga integriteten och vilka som syftar till att 

skydda folkgrupper mot exempelvis diskriminerande registrering. I nästkommande 

avsnitt behandlas romers särställning som utsatt grupp, medan hela kapitel 3 ägnas åt 

skyddet för den personliga integriteten. 

 

2.2	Romers	särställning	som	utsatt	grupp		

Kringresanderegistret innehöll uppgifter om flera tusen personer och flera av de som 

registrerades tillhör minoritetsgruppen romer. Därför finns det anledning att se 

närmare på den särställning som romerna har och har haft här i landet. 

 

Sverige ratificerade Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter 

år 2000. I samband med ratificerandet utfärdade Sverige en deklaration enligt vilken 

de nationella minoriteterna i Sverige är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer 

och judar. Allmänt sett anses romerna vara den av dessa grupper som har svagast 

ställning.9 Regeringen har därför tagit flera initiativ för att komma till rätta med 

detta. 

 

Delegationen för romska frågor konstaterar i sin utredning att romer har funnits i 

Sverige sedan 1500-talet.10 Det nämns vidare att romer är en heterogen grupp med 

flera språkliga, kulturella och religiösa variationer.11 De befinner sig i en stark social 

och ekonomisk utsatthet och får utstå allvarliga kränkningar över hela Europa.12  

 

                                                
7 Helmius, Ingrid, Polisens rättsliga befogenheter vid spaning, s. 17. 
8 Se Helmius, Ingrid, Polisens rättsliga befogenheter vid spaning, s. 234. 
9 SOU 2010:55, s. 32. 
10 SOU 2010:55, s. 113.  
11 SOU 2010:55, s. 113.  
12 SOU 2010:55, s. 32. 
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I utredningen från delegationen för romska frågor drogs slutsatsen att romers 

mänskliga rättigheter kränks och att romer utestängs från väsentliga delar av 

samhället.13 Vidare klargjordes att romernas historia i Sverige till stor del är 

outforskad och att det fordras en utredning för att förstå romers situation och villkor. 

Delegationen för romska frågor efterlyste därför en sannings- och försonings-

kommission som skulle kartlägga och dokumentera övergrepp, försummelser och 

diskriminerande åtgärder som begåtts mot romer under 1900-talet.14 Delegationens 

förslag att utreda och kartlägga hur romerna har blivit behandlade i Sverige under 

1900-talet tillstyrktes av de flesta remissinstanserna. Flera remissinstanser till 

betänkandet Romers rätt – en strategi för romer i Sverige ansåg att det var 

nödvändigt att dokumentera de övergrepp och diskriminerande åtgärder som har 

begåtts mot romer för att öka kunskapen om hur romer har behandlats.15  

 

Kartläggningen och dokumentationen presenterades i promemorian ”Den mörka och 

okända historien – vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet” 

(Ds 2014:8). I promemorian framkommer att romer under hela 1900-talet har utsatts 

för en omfattande kartläggning av staten och kommuner.16 Poliser och andra statliga 

aktörer fick till uppdrag att rapportera romers antal, levnadsförhållanden och föreslå 

åtgärder till statliga utredningar och myndigheter.17 Vidare framkommer i 

promemorian att romerna blev föremål för steriliseringsingrepp så sent som under 

mitten av 1970-talet.18 Det konstateras dessutom att romerna nekades bostad i flera 

kommuner.19  

 

Flera positiva saker har hänt sedan den romska minoritetsgruppen nekades bostäder i 

Sverige. Numera har många romer tillgång till bostad, arbete och utbildning.20 Det 

återstår dock en hel del att göra för att gruppen ska uppnå likabehandling i övrigt.21 

Dessutom behöver diskrimineringen av romer fortfarande motverkas.22 Det här är 

                                                
13 SOU 2010:55, s. 162. 
14 Ds 2014:8, s. 10. 
15 A.bet., s. 11.  
16 A.bet., s. 94.  
17 A.bet., s. 95.  
18 A.bet., s. 139.  
19 A.bet., s. 174-185.  
20 SOU 2010:55, s. 303–412.  
21 Se SOU 2010:55, s. 239. 
22 SOU 2010:55, s. 206. 
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särskilt angeläget mot bakgrund av hur romer historiskt sett har behandlats i Sverige 

och med tanke på att folkgruppen än idag får utstå allvarliga kränkningar över hela 

Europa. Det finns mot bakgrund av detta skäl att analysera kringresanderegistret 

utifrån ett diskrimineringsperspektiv.  

 

2.3	Kringresanderegistret		

Dagens Nyheter avslöjade kringresanderegistret den 23 september 2013. Avslöjandet 

gav upphov till starka reaktioner, dels av de personer som var registrerade, dels av 

utomstående.23 Vissa intressegrupper ansåg att insamlingen var skrämmande. Andra 

intressegrupper ansåg att registret var en upprepning av kränkningar som de romer 

som har levt i Sverige har fått uppleva tidigare i historien.24  

 

Polismyndigheten i Skåne gjorde år 2009 bedömningen att det fanns ett behov av att 

”identifiera och kartlägga allvarlig brottslig verksamhet av länsövergripande karaktär 

genom att lokalt identifiera och kartlägga nyckelpersoner och nätverk kring dessa”.25 

Personuppgifterna behandlades först inom ramen för den s.k. undersökningen 

”Länsövergripande brottslighet”.26 Det uppdagades 2011 att det pågick en fejd 

mellan fyra romska släkter. Det hade b. la. förekommit skottlossning och mord-

bränder. Flera personer som var inblandade hade även begått bl.a. bedrägerier och 

bostadsbrott.27 Mot bakgrund av detta blev registreringsverksamheten intensivare.28 

 

Undersökningen ”Länsövergripande brottslighet” avslutades 2013 och person-

uppgifterna överfördes till en hos Polismyndigheten gemensamt tillgänglig server 

och ”förvarades” i dess undermapp ”kringresande” (härefter kringresanderegistret).29 

                                                
23 Se t.ex. Skamtyngda svenskar i EU:s romdebatt, TT, 2013-10-09, Ask: "Allt ska upp på bordet", TT 
2013-10-24, Sverige Radio, Rikspolischefen: "Inga andra register över romer", tisdag 15 oktober 
2013, Polisen i Västra Götaland anmäls för registrering, Göteborgs-Posten, publicerad 12 december 
2014. 
24 Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens uttalande, diarienummer 173-2013, datum 2013-11-15,  
s. 6. 
25 A.st. 
26 A.st. 
27 A.st.  
28 A.st. 
29 A.st. 
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Även denna gång var ändamålet att identifiera och kartlägga allvarlig brottslighet av 

länsöverskridande karaktär.30 

 

I kringresanderegistret återfinns 4 673 unika personnummer, varav 1 104 avsåg 

personer som var under 15 år och omkring 45 personer som var avlidna.31 Flera av de 

personer som infördes i registret har en romsk etnicitet. Det finns därför skäl att 

granska registret utifrån integritets- och diskrimineringsskyddsaspekter.  

                                                
30 A.bet. s. 8. 
31 Överåklagare Mats Åhlunds beslut, ärende AM 139971-13, datum 2013-12-20., s. 11- 12. 
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3 Skyddet för den personliga integriteten 

3.1	Inledning		

Som framgår i avsnitt 2.1 är polisens rättsliga befogenheter att utöva makt 

begränsade med hänsyn till det intresse som finns att den personliga integriteten 

värnas.32 Det är därför värt att närmare redogöra för vad som avses med här 

begreppet.  

 

Begreppet ”integritet” kommer från latin och betyder okränkbarhet, oberoende och 

frihet från inblandning eller obehörig påverkan.33 Begreppet har en aktiv sida och en 

passiv sida.34 Den personliga integritetens aktiva sida innefattar en rätt till individuell 

handlingsfrihet. Den passiva sidan innefattar en rätt för individen att bli lämnad i 

fred, d.v.s. en s.k. negativ rättighet.35  

 

Den aktiva sidan innebär alltså en positiv frihet som ger individen möjligheter att 

utföra olika handlingar.36 Denna positiva frihet kommer inte att beröras närmare i 

uppsatsen. Vid polisens arbete med registerverksamhet är det istället helt och hållet 

den passiva sidan som aktualiseras.37  

 

Den passiva sidan av den personliga integriteten behöver skyddas mot intrång från 

offentliga myndigheter, företag, massmedia eller enskilda personer.38 Även om 

definitionerna skiljer sig något åt benämns detta integritetsskydd ofta som en rätt till 

respekt för privatlivet. Vid en granskning av doktrinen är det oklart vad som ska 

anses ingå i rätten till respekt för privatlivet. Det beror bl.a. på att varje enskilt 

rättssystem tillämpar begreppet på sitt sätt. Förklaringen till det här är att den rätt till 

                                                
32 Se vidare Helmius, Ingrid, Polisens rättsliga befogenheter vid spaning, s. 96 och Markgren, Sten, 
Datainspektionen och skyddet av den personliga integriteten, s. 33.  
33 Helmius, Ingrid, Polisens rättsliga befogenheter vid spaning, s. 96.  
34 Markgren, Sten, Datainspektionen och skyddet av den personliga integriteten, s. 33.  
35 A.st.  
36 Helmius, Ingrid, Polisens rättsliga befogenheter vid spaning, s. 97.  
37 Helmius, Ingrid, Polisens rättsliga befogenheter vid spaning, s. 97 samt Markgren, Sten, 
Datainspektionen och skyddet av den personliga integriteten, s.33.  
38 Helmius, s. 97 och Markgren, s. 33.  
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respekt för privatlivet som människor anses behöva beror på sedvanor och varierar 

från plats till plats.39 

 

Begreppen är i hög grad dynamiska. Vad som avses eller bör avses med begreppen 

personlig integritet, privatlivets helgd och den privata sfären förändras alltså med 

tiden och förändras i takt med samhällsutvecklingen.40 Avgränsningen är svår, men i 

grund och botten handlar det alltid om att den enskilde ska vara tillförsäkrad en 

rimlig och fredad privat zon.41  

 

Det är viktigt att notera att hur skyddet för den personliga integriteten ska behandlas 

beror på den specifika situationen i det enskilda fallet och skyddet bör beaktas i ljuset 

av reglerna som omfattar just den situationen.42 I uppsatsen koncentrerar jag mig på 

det skydd som fordras för den enskilde mot alltför långtgående registrering hos 

polisen. Det rör sig om ett skydd mot att uppgifter om ens person förekommer i ett 

sammanhang som kan vara skadligt för ryktet, främst om ett skydd mot att bli 

orättmätigt misstänkt för brott eller sammankopplad med brottslighet.  

 

I det ovanstående resonemanget har innebörden av den personliga integriteten 

behandlats utifrån ett teoretiskt perspektiv. Det återstår att i klargöra hur den 

personliga integriteten i praktiken skyddas. I de nästkommande avsnitten ska därför 

redogöras för det integritetsskydd som finns i regeringsformen och 

Europakonventionen om mänskliga rättigheter. 

 

Det finns även mer specifika lagar som ger mer specifika lagregler med avseende på 

behandling av integritetskänsliga uppgifter. De lagar som främst är av intresse i det 

här sammanhanget är personuppgiftslagen (1998:204), den ”nya” polisdatalagen 

(2010:361) och den ”gamla” polisdatalagen (1998:622). Dessa lagar behandlas 

kapitlets två avslutande avsnitt.  

 

 

                                                
39 Helmius, Ingrid, Polisens rättsliga befogenheter vid spaning, s. 97.  
40 A.st. 
41 A.a., s. 98.  
42 A.a., s. 123.  
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3.2	Regeringsformen	och	Europakonventionen	

Redan i 1 kap. 1 § tredje stycket regeringsformen (RF) anges att all offentlig makt 

ska utövas under lagarna. Vidare stadgas i 1 kap. 9 § RF att bl.a. förvaltnings-

myndigheter ska iaktta saklighet och opartiskhet i sin verksamhet.  

 

Det framgår vidare i 2 kap. 6 § RF andra stycket att var och en är skyddad gentemot 

det allmänna mot betydande intrång i den personliga, om det sker utan samtycke och 

innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. 

Dessutom anges i 2 kap. 20 § RF att de grundläggande fri- och rättigheterna i 2 kap. 

endast får inskränkas om lagstöd finns. 

 

År 2010 infördes det andra stycket i 2 kap. 6 § med motiveringen ”att det fanns ett 

behov av att öka skyddet för den personliga integriteten även utanför den rent 

kroppsliga sfären”43. Tidigare skyddade bestämmelsen nämligen endast den 

kroppsliga integriteten. I förarbetena till grundlagsreformen slog Integritets-

skyddskommitténs granskning fast att det fanns brister i tidigare lagstiftning med 

avseende på enskildas personliga integritet.44 Dessutom anfördes att ett starkare 

skydd för den personliga integriteten krävs för att lagstiftaren när nya lagar antas ska 

fästa tillräcklig vikt vid integritetskyddsaspekter.45  

 

Vidare är Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna viktig när det gäller det personliga integritetsskyddet. I Europa-

konventionen återfinns en katalog av bestämmelser om mänskliga rättigheter. Det är 

framför allt två bestämmelser som berör uppgiftsinsamling i polisens brotts-

bekämpande verksamhet, nämligen artikel 8 (om skydd för privatlivet) och artikel 14 

(om förbud mot diskriminering). Europakonventionen inkorporerades år 1995 i 

svensk rätt.46 Det framgår av 2 kap. 19 § RF att Europakonventionen att ingen lag 

eller annan föreskrift får utfärdas i strid med konventionen.  

 

                                                
43 Prop. 2009/10:80, s. 175.  
44 A.prop., s. 175. 
45 A.prop., s. 175. 
46 Det skedde genom lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.  
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I artikel 8 i Europakonventionen framgår följande: 

 

1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt 

hem och sin korrespondens. 

 

2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än 

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

nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna 

säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av 

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

för andra personers fri- och rättigheter. 

 

Här finns alltså dels en allmän bestämmelse om skydd för privatlivet i punkt 1, dels 

ett stadgande om i vilka fall myndigheterna får inkräkta på privatlivet. Det måste ske 

med stöd av lag och såvitt är av betydelse för uppsatsen måste det kunna motiveras 

av ett behov av att förebygga oordning och brott. Dessutom måste det vara 

”nödvändigt i ett demokratiskt samhälle”. Det ställs alltså relativt höga krav. 

 

Diskrimineringsförbudet i artikel 14 berörs närmare i avsnitt 4.2 eftersom hela 

kapitel 4 är vigt åt just diskrimineringslagstiftningen.  

 

3.3	Personuppgiftslagen	

Det s.k. dataskyddsdirektivet (direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd 

för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det 

fria flödet av sådana uppgifter) ligger till grund för personuppgiftslagens (PuL) 

tillkomst.47 Av artikel 5 kan man utläsa att medlemsstaterna är skyldiga att inom 

ramen för bestämmelserna i direktivet, precisera på vilka villkor behandling av 

personuppgifter är tillåten.48 Av både direktivet och PuL kan man inledningsvis 

konstatera att all registerinsamling, liksom behandling av personuppgifter i övrigt, 

                                                
47 Carey, Peter, Data Protection, s. 6. Det kan tilläggas att Sverige var den enda medlemsstaten som 
implementerade direktivet tid. 
48 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, 
artikel 5.  
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måste vara förenlig med direktivet respektive lagen och skydda människor mot att 

deras personliga integritet kränks.  

  

I propositionen till PuL framhålls att informationstekniken har gått framåt och att det 

är enklare att lagra, sprida och söka information som finns tillgänglig via datorer.49 

Det är därför idag särskilt angeläget att ha tydliga regler som skyddar den personliga 

integriteten vid användning av personregister.50 

 

Av 2 § PuL framgår att andra lagar och förordningar har företräde framför det som 

anges i PuL, d.v.s. PuL är subsidiär till annan lagstiftning. I den här uppsatsen 

granskas polisens underrättelseprojekt i förhållande till individens skydd för den 

personliga integriteten och därför är det viktigt att konstatera att polisdatalagen alltså 

har företräde framför PuL. Men det finns en rad bestämmelser i PuL som inte har 

någon motsvarighet i polisdatalagen och som därför har betydelse. 

 

Enligt PuL är personuppgifter i personuppgiftslagens mening all slags information 

som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Begreppet 

behandling av personuppgifter enligt 3 § PuL omfattar i stort sett allt man kan göra 

med sådana uppgifter, exempelvis att samla in, bearbeta, lagra och sammanställa. 

 

Samtliga bestämmelser i PuL gäller för sådan personuppgiftsbehandling som är helt 

eller delvis automatiserad (5 § första stycket) eller om uppgifterna ingår i eller är 

avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för 

sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier (5 § andra stycket). Vid 

personuppgiftsbehandling i övrigt – exempelvis när en person nämns i sociala medier 

– gäller i huvudsak bara ett krav på att den enskildes personliga integritet inte får 

kränkas (5 a §). Eftersom uppsatsen handlar om registerbehandling gäller dock alla 

lagens krav.  

 

I PuL anges vissa grundläggande krav för all behandling av personuppgifter i 

exempelvis register. Personuppgifter får enligt 9 § PuL bara samlas in för särskilda, 

uttryckligt angivna och berättigade ändamål och de får inte behandlas för något 
                                                
49 Prop. 1997/98:44, s. 31.  
50 Prop. 1997/98:44, s. 31.  
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ändamål som är oförenligt med det ändamål för vilket de samlades in (den s.k. 

finalitetsprincipen). Vidare framgår i 9 § att behandlingen av personuppgifterna 

måste vara förenlig med god sed och att uppgifter som behandlas ska vara adekvata 

och relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen. 

 

I 10 § första stycket PuL sägs att personuppgifter endast får behandlas om den 

registrerade har lämnat sitt samtycke. Det finns dock sex undantag från denna 

huvudregel och de återfinns i samma paragraf. Här anges bl.a. att person-

uppgiftsbehandling utan samtycke är tillåtet om det är nödvändigt för att den som 

ansvarar för registret ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet eller för att en arbets-

uppgift av allmänt intresse ska kunna utföras. 

  

PuL innehåller även ett principiellt förbud mot att behandla känsliga personuppgifter 

(13 §). Med känsliga uppgifter avses bl.a. sådana som avslöjar ras eller etniskt 

ursprung (p. 1). Även detta förbud kan, enligt 14 och 16 §§, inskränkas om det krävs 

för att den registrerades eller någon annans vitala intressen ska kunna skyddas eller 

för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras. Känsliga 

personuppgifter får slutligen behandlas om den registrerade har lämnat sitt 

uttryckliga samtycke (15 §).  

 

I det här sammanhanget kan det vara värt att notera att PuL inte har några 

bestämmelser som är avsedda att skydda folkgrupper mot diskriminerande 

registrering. Förbudet mot registrering av etnicitet skyddar alltså bara den enskildes 

personliga integritet, även om förbudet i praktiken också kan få betydelse för 

folkgruppen. 

 

3.4		Polisdatalagarna		

3.4.1 Inledning 

Som har påtalats i avsnitt 3.1 krävs det en detaljerad reglering av i vilken mån 

myndigheter får behandla personuppgifter. Detta gäller inte minst Polismyndigheten. 

För närvarande har Polismyndigheten bl.a. ett spaningsregister, ett misstankeregister, 

ett belastningsregister och ett kriminalunderrättelseregister. För min uppsats fordras 
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en genomgång av polisens underrättelseverksamhet eftersom det är den 

verksamheten som ligger till grund för kringresanderegistret.  

 

Begreppet ”underrättelseverksamhet” används inte i lagen men har en central 

betydelse i polisens brottsbekämpande verksamhet. Enligt förarbetena innebär 

begreppet att polisen samlar in och bearbetar uppgifter som tyder på brottslig 

verksamhet utan att det behöver finnas någon misstanke om ett konkret brott.51  

 

Personuppgiftsbehandling i polisens underrättelseverksamhet regleras numera i 

polisdatalagen (2010:361, PDL), som har ersatt den gamla polisdatalagen (1998:622, 

GPDL). 

 

För denna uppsats fordras en genomgång av både den gamla polisdatalagen och den 

nya. Orsaken till detta är att personuppgifterna som senare återfanns i kringresande-

registret från början återfanns i ett register inom ramen för undersökningen 

”Länsöverskridande brottslighet” som reglerades av GPDL. 52 När undersökningen 

avslutades 2013 och personuppgifterna överfördes till den nya servern hade dock 

PDL trätt i kraft.53 

 

3.4.2 Den gamla polisdatalagen  

Enligt 3 § GPDL framgick att med allvarlig brottslighet avsågs brott för vilka det var 

föreskrivet fängelse i två år eller mer. Vidare framgick i 14 § GPDL att person-

uppgifter fick behandlas i kriminalunderrättelseverksamhet endast om en särskild 

undersökning hade inletts och det fanns anledning att anta att allvarlig brottslighet 

hade utövats eller kunde komma att utövas.  

 

Vidare framgick i 3 § GPDL att en särskild undersökning var en sådan undersökning 

i kriminalunderrättelseverksamhet som innebar insamling, bearbetning och analys av 

uppgifter i syfte att ge underlag för beslut om förundersökning eller om särskilda 

åtgärder för att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.  

                                                
51 Prop. 2009/10:85, s. 282.  
52 Se vidare inledningen i avsnitt 1.1.  
53 A.st.  
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Enligt 15 § GPDL skulle ett beslut om att behandla personuppgifter innehålla 

uppgifter om ändamålet med behandlingen och de villkor i övrigt som behövdes för 

att förebygga otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet. Vidare 

framgick i 14 § andra stycket GPDL att krävdes att det angavs om de aktuella 

uppgifterna avsåg en person som det inte fanns någon misstanke mot.  

 

3.4.3 Den nya polisdatalagen  

Lagstiftaren gjorde bedömningen att GPDL var otillräcklig och ansåg därför att det 

krävdes en ny lag. I förarbetena till de nya lagen angavs för det första att GPDL var 

otydlig.54 Av vad som har framgått i avsnitt 3.1 och vad som vidare beskrevs i 

förarbetena är att det för det andra omöjligt att entydigt definiera vad som avses med 

begreppet personlig integritet.55 Därför är det av vikt att tydligt reglera vilka 

uppgifter som får behandlas och under vilka former behandlingen får ske.56 Den nya 

lagen syftade till att tillgodose dessa ändamål. 

 

Av 1 kap. 1 § PDL framgår att ändamålet med lagen är att ge polisen möjlighet att 

behandla personuppgifter i sin brottsbekämpande verksamhet och att skydda 

människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling. Det 

stadgas vidare i 2 kap. 7 § första punkten PDL att polisen vid behov får behandla 

personuppgifter för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. 

 

I förarbetena konstaterar lagstiftaren att 2 kap. 7 § ställer upp ett krav på att det alltid 

ska finnas ett ”konkret behov” av uppgiften.57 Vidare måste behovet vara knutet till 

något av de ändamål som anges i lagrummet.58 

 

Vidare framgår i förarbetena att beträffande s.k. polisiära underrättelseprojekt om 

någon specifik typ av brottslighet får Polismyndigheten inte behandla uppgifter 

                                                
54 Prop. 2009/10:85, s. 62. 
55 A.prop., s. 67.  
56 A.st.  
57 A.prop, s. 362. 
58 A.st. 
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såvida de inte har samband med det projektet som för närvarande är aktuellt.59 För 

den händelse att de uppgifter som är uppe för bedömning är av polisärt intresse får de 

behandlas inom ramen för ett annat underrättelseprojekt eller förundersökning.60 

 

Dessutom har lagstiftaren ställt krav på att de uppgifter som registreras måste gallras 

om Polismyndigheten inte längre har behov av uppgifterna i enlighet med 2 kap. 12 § 

första stycket PDL. 

 

Det framgår vidare av 3 kap. 1 § första punkten PDL att personuppgifter bl.a. får 

göras gemensamt tillgängliga om uppgifterna har samband med misstänkt 

brottslighet och om brott som kan vara aktuellt kan leda till fängelse i minst ett år 

eller om den misstänkta brottsverksamheten har en systematisk karaktär. Det anförs i 

förarbetena att med ”gemensamt tillgänglig” avses att den aktuella uppgiften är 

tillgänglig för fler än tio personer.61 Det finns även fler punkter i lagrummet, men 

eftersom granskningsinstanserna endast har behandlat den första punkten saknas 

anledning att behandla de övriga punkterna. 

 

I kapitel 5 behandlas flera av de ovanstående bestämmelserna mer i detalj utifrån 

kringresanderegistret. Främst 2 kap. 7 §, 2 kap. 12 § första stycket och 3 kap. 1 § 

PDL kommer att tas upp. 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

                                                
59 A.prop., s. 318.  
60 A.st.  
61 A.prop., s. 335 f.  
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4 Skyddet mot diskriminering   

4.1	Inledning		

I det föregående kapitlet har skyddet för den personliga integriteten behandlats. 

Fokus ligger på den balansgång som eftersträvas mellan å ena sidan polisens behov 

av att registrera människor för underrättelseändamål och å andra sidan människors 

intresse av att inte bli misstänkliggjorda eller på annat sätt bli utsatta för intrång i 

privatlivet. 

 

I det här avsnittet görs en motsvarande genomgång av skyddet mot diskriminering 

och hur intresset av detta skydd i lagen balanseras mot de behov som ibland kan 

finnas att agera på ett sätt som kan innefatta diskriminering av olika slag.  

 

4.2	Regeringsformen,	Europakonventionen	och	EU-stadgan	

I 2 kap. 12 § RF anges att en lag eller annan föreskrift inte får innebära att någon 

missgynnas därför att han eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt 

ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell 

läggning. 

 

Det finns även i artikel 14 i Europakonventionen ett förbud mot diskriminering. 

Artikeln är formulerad på följande vis: 

 

Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention 

skall säkerställas utan diskriminering på någon grund såsom kön, 

ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åsikt, nationellt 

eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, 

förmögenhet, börd eller ställning i övrigt. 

 

Artikel 14 är ingen självständig rättighet utan ska alltid tillämpas i kombination med 

någon annan rättighet i konventionen. Det kan även vara värt att notera att 

diskrimineringsförbudet sträcker sig längre än den svenska diskrimineringslagen 

genom att det gäller för all verksamhet så länge det är fråga om åtnjutande av de fri- 
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och rättigheter som skyddas i konventionen.62 Jag återkommer i avsnitt 5.3 till ett par 

rättsfall från Europadomstolen som kan ha betydelse för bedömningen av 

kringresanderegistret. 

 

Slutligen finns även ett diskrimineringsförbud i Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna, närmare bestämt i art 21, i vilken följande framgår: 

 

1. All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, 

etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion 

eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till 

nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller 

sexuell läggning ska vara förbjuden. 

 

2. Inom tillämpningsområdet för fördragen, och utan att det 

påverkar tillämpningen av någon särskild bestämmelse i dem, ska 

all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden. 

 

Den här artikeln gäller alltså endast inom tillämpningsområdet för fördragen. Således 

gäller den endast vid tolkningen av EU:s rättsakter eller nationell lagstiftning som 

utgör en implementering av rättsakter från EU, t.ex. dataskyddsdirektivet63. 

 

4.3	Diskrimineringslagen		

En omfattande insamling av persondata eller en kartläggning av människor 

tillhörande en viss folkgrupp kan åtminstone vid en första anblick förefalla 

diskriminerande. Därför finns det anledning att gå in närmare på vad 

diskrimineringslagen kan ha för betydelse när det gäller registerverksamhet.   

 

Ändamålet med diskrimineringslagen (2008:567, DiskL) är enligt 1 kap. 1 § att 

motverka diskriminering och att på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter 

                                                
62 Se diskrimineringslagen (2008:567). 
63 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.  
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oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

 

Emellertid har DiskL ett begränsat tillämpningsområdet och gäller endast för 

situationer som uttryckligen anges i lagen. Det gäller t.ex. diskriminering i arbetslivet 

(2 kap. 1–4 och 18 §§), i utbildningssystemet (2 kap. 5–8 §§), vid tillhandahållande 

av varor, tjänster och bostäder (2 kap. 12 §) och inom hälso- och sjukvården samt 

socialtjänsten (2 kap. 13 §). Någon bestämmelse i diskrimineringslagen som explicit 

förbjuder registrering på grundval av etnisk tillhörighet finns inte.  

 

Av 2 kap. 17 § DiskL framgår att diskriminering är förbjuden när den som helt eller 

delvis omfattas av lagen (1994:260) om offentlig anställning bistår allmänheten med 

upplysningar, vägledning, råd eller annan sådan hjälp eller på annat sätt har kontakter 

med allmänheten i sin anställning. Med upplysningar, vägledning, råd eller annan 

sådan hjälp avses sådant som omfattas av myndighetens serviceskyldighet enligt i 

första hand förvaltningslagen (1986:223) och offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400).  

 

Det här diskrimineringsförbudet omfattar alltså enskildas kontakt med myndigheters 

anställda. Enligt förarbetena omfattar förbudet diskriminering vid kontakt med 

enskilda befattningshavare, t.ex. kränkande kommentarer eller trakasserier vid 

telefonsamtal eller besökt hos en myndighet.64 Förbudet avser dock inte innehållet i 

besluten, informationen i besluten eller vilken bedömning den enskilda befattnings-

havaren har gjort.65 Bestämmelsen omfattar med stor sannolikhet inte heller polis-

register som innehåller uppgifter om etnisk tillhörighet.66   

 

Enligt Diskrimineringsombudsmannens (DO) analys av 2 kap. 17 § DiskL framgår 

dock att bestämmelser innefattar situationer där etnisk profilering har använts som 

arbetssätt.67 Etnisk profilering innebär att Polismyndigheten utgår från en persons 

                                                
64 Prop. 2007/08:95, s. 285. 
65 Prop. 2007/08:95, s. 286. 
66 DO, ärende GRA 2013/617, handling 34, datum 20 februari 2014, s. 5.  
67 European Union Agency for Fundamental Rights, Mot ett effektivare polisarbete – förstå och 
förhindra diskriminerande etnisk profilering: en vägledning, ISBN: 978-92-9192-725-8, s. 15 och 
DO, ärende GRA 2013/617, handling 34, datum 20 februari 2014, s. 5. 



 

 

 

 

23 

etniska tillhörighet för att dra slutsatser om personens brottsbenägenhet etc.68 DO 

konstaterar i sin analys av kringresanderegistret att 2 kap. 17 § DiskL kan tillämpas 

om Polismyndigheten har utgått från etnisk profilering som arbetssätt vid 

myndighetens underrättelseverksamhet.69 DO anför att det inte kan uteslutas att 

Polismyndigheten har använt sig av etnisk profilering som arbetssätt och att det 

därför inte heller kan uteslutas att kringresanderegistret stred mot 2 kap. 17 § 

DiskL.70 Mot bakgrund av detta anmodar DO Polismyndigheten att själv utreda 

saken vidare.71 Dessutom kan det vara värt att notera att flera andra organ i dagsläget 

utreder frågan om huruvida etnisk profilering förekommer hos Polismyndigheten.72 I 

uppsatsens avsnitt 5.2.3 analyseras DO:s granskning av kringresanderegistret mer 

ingående.  

 

4.4	Polisdatalagen		

Precis som i PuL finns det i PDL bestämmelser som skyddar behandling av 

personuppgifter som är av känslig karaktär. Känsliga personuppgifter är enligt 2 kap. 

10 § PDL uppgifter om en persons ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, 

religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller 

sexualliv. PDL:s reglering syftar till att omöjliggöra en kartläggning av människor 

uteslutande på grund av b.la. ras eller etnicitet.73  

 

Enligt 2 kap. 10 § första stycket PDL får uppgifter inte behandlas enbart på grund av 

vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung. Beträffande första stycket i 

2 kap. 10 § PDL framgår av förarbetena att en uppgift om utseende normalt inte 

utgör en sådan personuppgift som avses med bestämmelsen, och den får därför 

behandlas. I förarbetena anförs vidare att första stycket inte hindrar att uppgifter om 

nationalitet sparas. Tillhandahållande av sådan information om en person innebär 

nämligen inte per automatik att det är möjligt att dra slutsatser om personens ras eller 

                                                
68 European Union Agency for Fundamental Rights, Mot ett effektivare polisarbete – förstå och 
förhindra diskriminerande etnisk profilering: en vägledning, ISBN: 978-92-9192-725-8, s. 15 och 
DO, ärende GRA 2013/617, handling 34, datum 20 februari 2014, s. 5. 
69 DO, ärende GRA 2013/617, handling 34, datum 20 februari 2014, s. 6.  
70 A.st. 
71 A.st. 
72 Se FRA, Mot ett effektivare polisarbete – förstå och förhindra diskriminerande etnisk profilering: 
en vägledning, s. 8–15 och 27–38.  
73 Prop. 2009/10:85, s. 325.  
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etniska ursprung. Av samma skäl hindrar inte det här stycket registrering av vilken 

världsdel eller land personen kommer ifrån. Sålunda är det bl.a. förenligt med 2 kap. 

10 § första stycket PDL att ange att A är spansk medborgare och född i Spanien eller 

inrest från det här landet.74 Utifall en sådan uppgift i det enskilda fallet gör det 

möjligt att dra en slutsats om personens etnicitet ska det första stycket tillämpas 

enligt förarbetena.75 

 

I 2 kap. 10 § andra stycket PDL framgår att om uppgifterna behandlas på annan 

grund, får de kompletteras med känsliga personuppgifter om det är ”absolut 

nödvändigt för syftet med behandlingen”.  Det innebär t.ex. att om en person påstår 

sig ha begått ett brott p.g.a. sin religiösa övertygelse kan det vara tillåtet att registrera 

personens religiösa tillhörighet.76 Vidare framgår av det här stycket att känsliga 

uppgifter får behandlas med stöd av 9 §. I den framgår att sådan behandling är 

tillåten om det är nödvändigt för diarieföring eller om de har lämnats i en anmälan 

och behandlingen är nödvändig för behandlingen av ärendet. Slutligen kan noteras att 

det även finns ett tredje stycke i 2 kap. 10 § PDL, men det stycket saknar relevans för 

uppsatsens syfte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                
74 Prop. 2009/10:85, s. 325. 
75 A.st. 
76 Se a.st. 
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5 Problem med kringresanderegistret 

5.1	Problem	med	registret	utifrån	polisdatalagen		

5.1.1 Inledning  

Som tidigare nämnts i uppsatsen har kringresanderegistret granskats av flera 

myndigheter. 77 I granskningsrapporterna har ett flertal brister konstaterats. Det är 

inte möjligt att behandla alla dessa inom ramen för den här uppsatsen. Istället ska 

följande tre problemområden behandlas i tur och ordning: 

 

• Ändamål och villkor för behandlingen. 

• Inloggning och gallring. 

• Etnisk tillhörighet. 

 

Detta avsnitt innehåller också ett antal egna synpunkter på kringresanderegistret och 

granskningsmyndigheternas rapporter. Analysen består i att resonera om 

myndigheternas slutsatser och att väga dessa mot varandra. Analysen består vidare i 

att självständigt se och resonera om bristerna med registret utifrån reglerna i PDL.  

 

5.1.2 Ändamål och villkor för behandlingen  

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) är en fristående och självständig 

nämnd som har till uppgift att genom undersökningar utöva tillsyn över Polis-

myndighetens behandling av personuppgifter enligt PDL. Efter att 

kringresanderegistret kom till allmän kännedom beslöt SIN att inleda ett tillsyns-

ärende för att granska Polismyndighetens hantering av registret.  

 

SIN ansåg att de ändamål som låg bakom registret kunde ha relevans för frågan om 

eventuell lagstridighet. Enligt Polismyndigheten i Skåne var ändamålet med person-

                                                
77  Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens uttalande, diarienummer 173-2013, datum 2013-11-15, 
Överåklagare Mats Åhlunds beslut, ärende AM 139971-13, datum 2013-12-20, 
Diskrimineringsombudsmannens beslut, ärende GRA 2013/617, handling 34, datum 2014-02-20, 
Justitiekanslerns beslut, diarienummer 1441-14-47, datum 2014-05-07, Justitieombudsmannen Cecilia 
Renfors beslut, diarienummer 5205-2013, datum 2015-03-17. 
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uppgiftssamlingarna ”att identifiera och kartlägga allvarlig brottslig verksamhet av 

länsövergripande karaktär genom att lokalt identifiera och kartlägga nyckelpersoner 

och nätverk kring dessa”78. Den här ändamålsformuleringen har inte ändrats sedan år 

2009 då den särskilda undersökningen inleddes.79 SIN konstaterar att ändamålet 

uppfyller de krav som ställs upp i 2 kap. 7 § första punkten PDL (förebygga, 

förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet).80 

 

SIN anser emellertid att det inte är tillräckligt att ett ändamål har angivits för att 

personuppgiftsbehandlingen ska vara tillåten. Även PuL har nämligen relevans 

eftersom det framgår av 2 kap. 2 § PDL att vissa bestämmelser i PuL är tillämpliga 

vid behandling av personuppgifter.81 SIN konstaterar att de grundläggande kraven i 9 

§ PuL inte var uppfyllda.82 Det understryks särskilt att lagrummets första stycke 

punkt c) hade åsidosatts.83 I den punkten anges nämligen att personuppgifter endast 

får samlas in för uttryckligt angivna och berättigade ändamål. 

 

Överåklagare Mats Åhlund fick till uppgift att granska kringresanderegistret utifrån 

ett straffrättsligt perspektiv för att utreda om brott hade begåtts. Överåklagaren delar 

i stor utsträckning SIN:s bedömning. Enligt honom är de ändamål som 

Polismyndighetens har angett inte i sig olagliga.84 Enligt överåklagarens tolkning av 

2 kap. 7 § PDL uppställer dock det här lagrummet ett krav på att ändamålet ska anges 

i själva beslutet. 85 Det hade dock inte skett, vilken innebär att ändamålen enligt 

Åhlund är oförenliga med PDL. 86 

 

SIN konstaterade att bristerna som konstaterades med avseende på kringresande-

registret potentiellt skulle kunna medföra skadeståndsansvar för staten. SIN anmälde 

                                                
78 Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens uttalande, diarienummer 173-2013, datum 2013-11-15,   
s. 11.  
79 A.st. 
80 A.st.  
81 Se avsnitt 3.2.  
82 Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens uttalande, diarienummer 173-2013, datum 2013-11-15,  
s. 12.  
83 Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens uttalande, diarienummer 173-2013, datum 2013-11-15,  
s. 12.  
84 Överåklagare Mats Åhlunds beslut med ärendenummer AM 139971-13, beslutsdatum 2013-12-20, 
s. 15. 
85 A.st. 
86 A.st.  
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därför bristerna som identifierades till Justitiekanslern som fick granska skadestånds-

anspråken. Även Justitiekanslern ansluter sig till SIN:s bedömning och betonar att 

ändamålet med personuppgiftsbehandlingen var för oprecist för att ligga till grund 

för insamlingen.87  

 

Enligt min mening synes granskningsinstansernas bedömningar vara välgrundade 

och det verkar som Polismyndigheten inte hade klart för sig för vilket närmare 

preciserat ändamål som underrättelseregistret syftade till att uppfylla. Redan det 

faktum att ändamålet bestod oförändrat från och med 2009 utan att Polismyndigheten 

nödgades att ändra det med tanke på yttre omständigheter talar tydligt sitt språk med 

avseende på ändamålets oprecisa karaktär. 

 

Mot bakgrund av överåklagare Mats Åhlund straffrättsliga bedömningar av 

kringresanderegistret ansåg Justitieombudsmannen att det fanns skäl att granska 

ansvarsfördelningen inom Polismyndigheten i Skåne. Justitieombudsmannen 

konstaterar att lagstiftaren har gett Polismyndigheten förtroende att behandla 

uppgifter av känslig karaktär och att det då förutsätts att myndigheten noggrant 

efterlever och respekterar integritetsskyddsbestämmelserna.88 Justitieombudsmannen 

drar slutsatsen att de brister som har synliggjorts i praktiken leder till att integritets-

skyddsbestämmelserna sätts ur spel.89 Denna slutsats delas även av SIN.90  

 

5.1.3 Tillgänglighet och gallring   

Två andra allvarliga brister identifieras av flera av de granskande myndigheterna. För 

det första var registret tillgängligt för ett stort antal tjänstemän inom Polis-

myndigheten.91 För det andra gallrades inte uppgifter i tillräcklig utsträckning.92  

 
                                                
87 Justitiekanslerns beslut med diarienummer 144-14-47, beslutsdatum 2014-05-07, s. 2.  
88 Justitieombudsmannens beslut med diarienummer 5205-2013, beslutsdatum 2015-03-15, s. 19.  
89 Justitieombudsmannens beslut med diarienummer 5205-2013, beslutsdatum 2015-03-17, s. 19.  
90 Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens uttalande, diarienummer 173-2013, datum 2013-11-15, s. 
12. 
91 Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens uttalande, diarienummer 173-2013, datum 2013-11-15, s. 
17 och överåklagaren Mats Åhlunds beslut med ärendenummer AM 139971-13, beslutsdatum 2013-
12-20, s. 17. 
92 Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens uttalande, diarienummer 173-2013, datum 2013-11-15, s. 
18 och överåklagaren Mats Åhlunds beslut med ärendenummer AM 139971-13, beslutsdatum 2013-
12-20, s. 20. 
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Beträffande den förstnämnda bristen konstaterar SIN i sin granskning att lag-

stiftningen, närmare bestämt 2 kap. 11 § PDL, ställer upp ett krav om att tillgången 

till personuppgifter ska begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna 

fullgöra sina arbetsuppgifter.93 Av SIN:s utredning är det möjligt att utläsa att 100 

personer från Polismyndigheten har haft tillgång till kringresanderegistret trots att 

endast ett fåtal av dessa personer hade behov av uppgifterna.94  

 

Överåklagaren anför emellertid att orsaken till att ett så stort antal tjänstemän hade 

tillgång till kringresanderegistret var ett systemfel.95 Egentligen skulle kringresande-

registret ha handhållits i en särskild databas, men det var inte möjligt då databasen 

inte var dimensionerad eller anpassad för de krav som registret ställde.96 Han 

konstaterar därför att systemfelet inte kan belasta någon enskild befattningshavare 

eftersom de program som användes vid behandlingen inte var konstruerad för en 

automatiserad loggning.97 Vidare anför han att det inte kan fastslås att person-

uppgiftssamlingarna har utlämnats till obehöriga.98 Däremot delar han SIN:s 

bedömning att alltför många inom Polismyndigheten i Skåne hade möjlighet att ta 

del av innehållet i kringresanderegistret.99 

 

Justitieombudsmannen konstaterar, till skillnad från överåklagaren, att vissa tekniska 

problem med databasen inte kan godtas som en giltig ursäkt för att 

tillgänglighetsfrågan hanterades som den gjordes av Polismyndigheten i Skåne.100 

Hon konstaterar vidare att ledningen inte vidtog nödvändiga åtgärder och att det är 

oacceptabelt att myndigheten samlar in och behandlar känsliga uppgifter utan 

fungerande rutiner för inloggning respektive markering av personer som inte 

misstänkts för brott.101 Justitieombudsmannens granskning visar att Polis-

myndigheten i Skåne var medveten om de tekniska problem som fanns och därför 

                                                
93 Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens uttalande, diarienummer 173-2013, datum 2013-11-15, s. 
17.  
94 A.a. s. 17.  
95 Överåklagaren Mats Åhlunds beslut med ärendenummer AM 139971-13, beslutsdatum 2013-12-20, 
s. 17. 
96 A.st.  
97 A.st.  
98 Överåklagaren Mats Åhlunds beslut med ärendenummer AM 139971-13, beslutsdatum 2013-12-20, 
s. 18.  
99 A.st.  
100 Justitieombudsmannens beslut med diarienummer 5205-2013, beslutsdatum 2015-03-15, s. 17.  
101 A.st. 
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kunde ändra och ta fram nya fungerande rutiner utifall den avsedda databasmiljön 

inte kunde användas.102 

 

Justitieombudsmannen har enligt min mening fog för sin uppfattning. Det är 

anmärkningsvärt att Polismyndigheten i Skåne inte vidtog åtgärder för att garantera 

att PDL:s integritetsskyddsbestämmelser följdes.  

 

Beträffande den andra bristen, dvs. gallring av personuppgifter som inte längre 

behövdes, konstaterar SIN i sin granskning att Polismyndigheten i Skåne borde ha 

gallrat uppgifter som det inte längre fanns saklig grund för att bibehålla dem.103 SIN 

anser även att det i vissa dokument saknas rader och att det därför är möjligt att anta 

att gallring har skett men att Polismyndigheten inte har kunnat redogöra för i vilken 

omfattning gallring har skett.104 Det framgår av avsnitt 3.4.3 att 2 kap. 12 § PDL 

ställer upp ett krav på att personuppgifter inte får bevaras under längre tid än vad 

som behövs för att uppnå ändamålen. Därtill gäller enligt paragrafen särskilda 

gallringsfrister om det är av särskild betydelse att uppgifterna behandlas under en 

längre tid.  

 

Överåklagare Mats Åhlund anser att ur ett integritetsskyddsperspektiv är det av vikt 

att personuppgifter behandlas under en kort tid. I det här fallet har dock 

Polismyndigheten i Skåne överfört uppgifter från en samling till en annan utan att 

gallra uppgifter som inte längre behövdes. Underlåtenheten att gallra uppgifter och 

att avsluta den förstnämnda insamlingen var enligt honom oförenligt med PDL:s 

bestämmelser.105 

 

Vidare understryker överåklagaren att det rörde sig om ett mycket stort antal 

personuppgifter, avseende personer med stor geografisk spridning och att även 

personuppgifter som barn och avlidna fanns med i kringresanderegistret. Dessa 

omständigheter talar enligt hans mening för att uppgifter fortlöpande och 

                                                
102 Justitieombudsmannens beslut med diarienummer 5205-2013, beslutsdatum 2015-03-15, s. 17.   
103 Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens uttalande, diarienummer 173-2013, datum 2013-11-15, 
s. 18.  
104 A.st.  
105 Överåklagaren Mats Åhlunds beslut med ärendenummer AM 139971-13, beslutsdatum 2013-12-
20, s. 21. 
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systematiskt borde ha gallrats i större utsträckning än vad som uppges ha skett. 

Överåklagaren anser emellertid att den omständigheten att någon systematisk 

gallring inte har skett beror på ett systemfel och att det inte kan styrkas att någon 

enskild befattningshavare ska bära det straffrättsliga ansvaret för detta.106 

 

Även med avseende på gallringsaspekten anser dock justitieombudsmannen Cecilia 

Renfors att tekniska problem inte kan antas utgöra en godtagbar ursäkt. Hon anför 

vidare att ytterst länspolismästaren i dåvarande Polismyndighet i Skåne som måste 

bära ansvaret för den allvarliga bristen.107  

 

Jag håller med om Justitieombudsmannens bedömning och anser att det märkligt att 

undgå straffrättsligt ansvar för att det inte fanns fungerande rutiner vid behandlingen 

av personuppgifter. Trots allt har polisen ett ansvar att se till att de har fungerande 

tekniska rutiner vid hantering av personuppgifter. Det är enligt min mening orimligt 

att rättfärdiga en lagöverträdelse med en hänvisning till tekniska problem med 

polisens datasystem.  

 

5.1.4 Etnisk tillhörighet 

De granskningsorgan som har granskat kringresanderegistret har identifierat ett 

flertal brister. Granskningsorganens slutsatser avviker i viss mån från varandra. Det 

gäller inte minst med avseende på frågan om kringresanderegistret baserats på etniskt 

ursprung. Nedan presenteras en sammanfattning av samtliga beslut beträffande 

särskilt frågan om registret har fått karaktären av ett register över etnisk tillhörighet. 

Vidare analyseras 2 kap. 10 § PDL och det synliggörs huruvida det finns några 

problem med bestämmelsen.  

 

SIN konstaterar i sin utredning att det inte går att dra slutsatsen att personuppgifter 

har registrerats ”enbart” på grund av att personerna har romskt ursprung. SIN 

konstaterade nämligen att de aktuella personerna hade registrerats för att kartlägga 

inträffade brottslighet och risker för framtid brottslighet. För att detta skulle vara 

                                                
106 Överåklagaren Mats Åhlunds beslut med ärendenummer AM 139971-13, beslutsdatum 2013-12-
20, s. 21. 
107 Justitieombudsmannens beslut med diarienummer 5205-2013, beslutsdatum 2015-03-15, s. 17.  
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möjligt gjorde Polismyndigheten bedömningen att det var nödvändigt att kartlägga 

släktsamband.108  

 

Överåklagare Mats Åhlund ansluter sig till SIN:s bedömning och avfärdar frågan om 

den etniska aspekten genom att konstatera att det i Sverige inte föreligger någon 

samhällsstyrd bokföring av etnisk tillhörighet. Det är därför enligt hans mening 

omöjligt att registrera människor utifrån vad som är känt om deras bakgrund. Han 

anser att frågan om den etniska aspekten bygger på självidentifikationsprincipen och 

att det därför är omöjligt att avgöra hur stor andel av de registrerade som bör 

betecknas som romer.109  

 

DO anser emellertid att de samlade omständigheterna i ärendet talar för att Polis-

myndigheten i Skåne har beaktat den etniska aspekten vid behandlingen av person-

uppgifter. Som stöd för sin slutsats gör DO följande uttalanden: 

 

Registret konflikt, Staffanstorp romer har getts ett namn som 

signalerar att de registrerade personernas etniska tillhörighet har 

tillmätts betydelse vid registreringen. Att registret över romer i 

Staffanstorp sedermera kom att inkorporeras i registret 

kringresande där även andra romer registrerades är också 

besvärande.110  

 

Polismyndigheten inte har kunnat ge någon tillfredsställande 

förklaring till att cirka 1 000 av posterna i registret 

”kringresande” avser barn under 15 år. Därutöver har ett stort 

antal personer bosatta utanför Skåne registrerats utan att det har 

funnits några godtagbara skäl därtill.111 

 

I sammanhanget är det också svårt att bortse från att 

Polismyndigheten till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 

                                                
108 Justitieombudsmannens beslut med diarienummer 5205-2013, beslutsdatum 2015-03-15, s. 17. 
109 A.st.  
110 DO:s beslut med ärendenummer GRA 2013/617 handling 34, beslutsdatum 2014-02-20, s. 5.  
111 A.st. 
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inledningsvis uppgav att registret ”kringresande” endast innehöll 

uppgifter om personer som är romer eller personer som är gifta 

med romer.112  

 

Det senaste beslutet i fråga om kringresanderegistret fattades av JO som konstaterar 

att det inte fanns skäl att granska lagligheten i uppgiftssamlingarna eftersom frågan 

redan har behandlats av flera myndigheter. Dock konstaterar JO i sin avslutande 

bedömning att personuppgiftssamlingarna byggdes upp och blev i stort sett ett 

permanent register över ett stort antal personer med romskt ursprung. Kringresande-

registret har de facto fått karaktären av ett register över just etnisk tillhörighet.113 

 

Mot bakgrund av det ovanstående är möjligt att dra slutsatser att det råder olika 

uppfattningar i fråga om etnisk tillhörighet vid behandlingen av personuppgifterna i 

kringresanderegistret. Det är därmed intressant att analysera denna fråga närmare, 

vilket ska göras i det fortsatta resonemanget.  

 

SIN uttalar alltså att nämnden inte kan dra slutsatsen att personuppgifterna hade 

registrerats enbart på grund av att personerna hade romskt ursprung. Nämnden anför 

att personerna har registrerats på grund av att de är släkt med personer som är 

misstänkta för brott eller misstänks planera brott.114  

 

Som framgår av avsnitt 4.4 återfinns i 2 kap. 10 § PDL bestämmelsen om behandling 

av känsliga personuppgifter. Den lyder: ”Uppgifter om en person får inte behandlas 

enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung…” 

 

Av andra stycket framgår att om uppgifterna behandlas på annan grund, så får de 

kompletteras med känsliga personuppgifter om det är ”absolut nödvändigt” för syftet 

med behandlingen. Frågan är vad ändamålet med bestämmelsen är och varför SIN 

anser att kringresanderegistret inte stod i strid med den. Det här innebär i praktiken 

att om andra uppgifter har samlats in om en person får dessa kompletteras med 

                                                
112 DO:s beslut med ärendenummer GRA 2013/617 handling 34, beslutsdatum 2014-02-20, s. 5. 
113 Justitieombudsmannens beslut med diarienummer 5205-2013, beslutsdatum 2015-03-17, s. 18.  
114 A.st. 
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uppgifter om etniskt ursprung om det är av avgörande betydelse för utredningen.115 

Förarbetena ger några exempel på sådana situationer och ett av exemplen är att under 

en utredning av ett sexualbrott kan det vara befogat att anteckna uppgifter om någon 

av de misstänktas sexualliv.116 Förutsättningarna för att undantaget ska vara 

tillämpligt är dock att det är absolut nödvändigt med kompletteringen och behovet 

måste prövas noga i det enskilda ärendet.  

 

Frågan är hur bestämmelsen ska tolkas utifrån ändamålet och redogörelsen för 

kringresanderegistret. Det är möjligt att förstå SIN:s resonemang i den delen som 

handlar om att personer inte har antecknats enbart på grund av vad som är känt om 

deras ursprung. Som framgått av uppsatsen var syftet med registret att identifiera och 

kartlägga allvarlig brottslig verksamhet och då fanns det naturligtvis på sätt och vis 

ett annat skäl än den etniska samhörigheten.  

 

Problemet är dock att det i så fall nästan aldrig kommer att vara otillåtet att registrera 

personer på grund av etnisk härkomst. Enligt nämnden fanns det antingen mer eller 

mindre välgrundade misstankar mot personerna om begången eller befarad 

brottslighet eller släktskap med sådana personer. Om släktskap räcker, även ett 

avlägset släktskap, innebär det ju i praktiken att alla romer som har en brottsling i 

släkten kan registreras. Dessutom kan det hävdas att om släktskap med en brottsling 

godtas som en giltig grund för registrering är det snarare släktskapet än brottsligheten 

som är den egentliga orsaken till registrering. Det kan vara värt att fråga sig om detta 

är önskvärt mot bakgrund av intresset av att den personliga integriteten tillmäts en 

stark ställning.117 

  

Eftersom romsk härkomst var en nödvändig förutsättning för släktskap är det enligt 

min mening möjligt att hävda att det i praktiken var fråga om registrering just på 

grund av etnicitet. Det finns därför skäl att kritisera SIN:s slutsats. 

 

Bestämmelsen är problematisk eftersom den ger utrymme för att registrera 

människor i huvudsak, eller till stor del, utifrån deras etniska ursprung. Det kan 

                                                
115 Prop. 2009/10:85, s. 325.  
116 Prop. 2009/10:85, s. 325.  
117 Se kapitel 3. 



 

 

 

 

34 

ifrågasättas om det verkligen är rimligt att Polismyndigheten ska få ha ett register 

över tusentals romer bara för att de är släkt med några personer som är misstänkta för 

att planera brott. Med sådana befogenheter skulle Polismyndigheten i stort sett kunna 

skapa register över alla samhällsmedborgare. Mot bakgrund av ovanstående 

resonemang kan det konstateras att 2 kap. 10 § PDL bör förtydligas så att 

registreringar inte i praktiken kan komma att avse etnisk tillhörighet.  

 

5.2	Problem	med	registret	utifrån	Europakonventionen		

Det är enligt min mening anmärkningsvärt att Europakonventionen inte omnämns i 

någon av de granskningsrapporter som har upprättats med anledning av att 

kringresanderegistret avslöjades.118 Granskningsorganen har i vart fall inte 

uttryckligen beaktat Europakonventionen när de granskade kringresanderegistret och 

Polismyndighetens hantering av detta. Frågan är om granskningsorganen borde ha 

beaktat Europakonventionen. 

 

I avsnitt 3.2 respektive 4.2 har redogjorts för de två bestämmelser i Europa-

konventionen som aktualiseras, nämligen den om rätten till skydd för privatlivet 

(artikel 8) och den om förbud mot diskriminering (artikel 14). Det har dessutom 

framgått att artikel 14 inte är en självständig rättighet, utan kompletterar de övriga 

materiella rättigheterna i rättighetskatalogen.  

 

I ett rättsfall från Europadomstolen konstateras dock att även om artikel 14 är en 

kompletterande rättighet, är det inte nödvändigt att någon annan rättighet i katalogen 

har överträtts för att artikel 14 ska vara tillämplig. Kravet som ställs är att 

omständigheterna i ärendet ska täcka någon av de bärande rättigheterna för att artikel 

14 ska tillämpas.119  

 

Ett annat rättsfall som har relevans i sammanhanget och som prövades av Europa-

domstolen är Segerstedt-Wiberg som handlar om fem sökande som begärt att få del 

                                                
118 Se Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens uttalande, diarienummer 173-2013, datum 2013-11-
15, Överåklagare Mats Åhlunds beslut, ärende AM 139971-13, datum 2013-12-20, 
Diskrimineringsombudsmannens beslut, ärende GRA 2013/617, handling 34, datum 2014-02-20, 
Justitiekanslerns beslut, diarienummer 1441-14-47, datum 2014-05-07, Justitieombudsmannen Cecilia 
Renfors beslut, diarienummer 5205-2013, datum 2015-03-17. 
119 Se Kiyutin mot Ryssland, nr. 2700/10, dom av den 10 mars 2011, p. 54.  
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av uppgifter om sig själva ur Säkerhetspolisen (Säpo) register. Deras begäran avslogs 

dock helt eller delvis av högre instanser. Omständigheterna i målet rörde sig om att 

klagandena gjorde gällande att Säpo hade lagrat information och nekat de tillträden 

till information om vilka uppgifter som fanns registrerade. Detta utgjorde enligt deras 

mening en överträdelse av artikel 8 i Europakonventionen. Säpo hade registrerat 

individerna eftersom de var aktiva i politiska kretsar och myndigheten ansåg att 

aktiviteterna hotade den nationella säkerheten. Europadomstolen fann i sin 

bedömning att i ett av fallen rörde det sig om så pass allvarligt hot att insamlingen 

var försvarbar men att det i de andra fallen rörde sig om en oproportionerlig lagring 

som inte hade motiverats med tillräckliga skäl.120 

 

Europadomstolen motiverade sin slutsats på följande vis. Omständigheterna i målet 

kunde hänföras till att omfatta skyddet i artikel 8. Domstolen fann vidare att lagstöd 

fanns i 33 § GPDL.121 Domstolen konstaterade att Säpo hade ett legitimt syfte med 

lagringen, nämligen att skydda den nationella säkerheten.122 Sedan påminde 

domstolen om att behandling av personuppgifter endast får ske om det finns 

tillräckliga och relevanta skäl för behandlingen. Behandlingen måste vidare vara 

proportionerlig i förhållande till de ändamål som ska uppnås med behandlingen samt 

att åtgärderna med övervakningen ska ske när det är absolut nödvändigt.123 I 

rättsfallet konstaterar alltså domstolen att övervakning av medborgare får ske om det 

är absolut nödvändigt.  

 

I kringresanderegistret registrerades över 1 000 barn under 15 år och frågan är om 

det verkligen var absolut nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen. Den här 

omständigheten bör ses i ljuset av 1 kap. 6 § brottsbalken i vilken det framgår att 

ingen under femton år får dömas för brott. I kringresanderegistret upptäcktes även 

200 personer som är avlidna. Det kan enligt min mening ifrågasättas eftersom en 

avliden person naturligtvis inte kan begå brott. Mot bakgrund av det anförda synes 

det inte ha varit absolut nödvändigt, eller ens nödvändigt, att registrera de aktuella 

                                                
120 Segerstedt-Wiberg med flera mot Sverige, nr. 62332/00, dom av den 6 juni 2006, p. 72.  
121 Segerstedt-Wiberg med flera mot Sverige, p. 79.  
122 Segerstedt-Wiberg med flera mot Sverige, p. 87. 
123 A.st.  
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personerna. Det är därför sannolikt att kringresanderegistret var oförenligt med 

artikel 8.  

 

Som framgår av avsnitt 2.2 har romer en särställning som utsatt grupp. Flera 

intressegrupper har uttryckt att de upplever registret som diskriminerande.124 Vidare 

har JO konstaterat att registret de facto har fått karaktären av ett register över etnisk 

tillhörighet.125 Dessutom anför DO att Polismyndigheten möjligtvis har använt sig av 

etnisk profilering som arbetssätt.126 

 

Det finns mot bakgrund av det anförda skäl att även analysera registret utifrån 

diskrimineringsförbudet i artikel 14. För det första har Europadomstolen i huvudsak 

klarlagt vad som avses med diskriminering enligt artikel 14. Domstolen har 

konstaterat att det måste handla om en skillnad i behandling av en individ samt att 

behandlingen måste sakna objektivt eller rimligt rättfärdigande.127 Inskränkningar i 

det skydd som artikel 14 ger kan rättfärdigas om de sker för att uppnå ett legitimt 

syfte. Europadomstolen har t.ex. accepterat polisens utredningsarbete som ett 

legitimt mål, förutsatt att missgynnandet är proportionerligt i förhållande till det 

legitima mål som ska uppnås med behandlingen.128  

 

För det andra har Europadomstolen tydliggjort diskrimineringsförbudets 

tillämpningsområde gällande diskriminering på grund av etnicitet.129 Målet Timishev 

mot Ryssland handlar om ett polisbefäl som hade gett order om att tjetjener inte 

skulle tillåtas inträde i den autonoma republiken Kabardino-Balkaria. I domen 

fastslås att uppgifter om personens faktiska eller uppfattade etnicitet innebär en form 

av etnisk diskriminering, vilket domstolen anser är en del av det vidare begreppet 

”rasdiskriminering”.130 I domen konstateras vidare att diskriminering kan ske på 

olika sätt och att det i målet rörde sig om en etnisk diskriminering som domstolen 

                                                
124 Vi stämmer svenska staten för Skånepolisens register över romer, 5 mars 2015, 
https://www.civilrightsdefenders.org/sv/news/we-sue-the-swedish-state-for-the-police-register-of-
roma/.  
125 Justitieombudsmannens beslut med diarienummer 5205-2013, beslutsdatum 2015-03-17, s. 18. 
126 DO, ärende GRA 2013/617, handling 34, datum 20 februari 2014, s. 6. 
127 Timishev mot Ryssland, nr. 55762/00 och 55974/00, dom av den 13 december 2005. 
128 S. och Marper mot Storbritannien, nr. 30562/04 och 30566/04, dom av den 4 december 2008, p. 
100 samt Fabris mot Frankrike, nr. 16574/08, dom av den 7 februari 20013, p. 56.  
129 Timishev mot Ryssland, nr. 55762/00 och 55974/00, dom av den 13 december 2005.  
130 Timishev mot Ryssland, nr. 55762/00 och 55974/00, dom av den 13 december 2005, p. 56. 
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anser utgör en särskilt kränkande form av diskriminering.131 Europadomstolen 

fastslog att etnisk diskriminering är en allvarlig kränkning som kräver särskild 

vaksamhet och kraftiga reaktioner från medlemsstaterna.132 Domstolen fann att det 

hade skett en kränkning av artikel 14133. Avslutningsvis betonade domstolen att 

konventionen inte tillåter att myndighet enbart, eller till avgörande del, behandlar 

någon annorlunda på grund av dennes etnicitet.  

 

För det tredje har Europadomstolen resonerat om bevisbördan i ärenden som 

innefattar diskriminering. Till en början bör den som anser att en diskriminering skett 

bevisa att behandlingen har missgynnat personen. Bevisbördan övergår då till staten, 

som ska bevisa att skillnaden i behandlingen är rättfärdigad.134 I sammanhanget är 

det även värt att notera att domstolen har fastslagit att staten har ett större ansvar när 

det gäller saker som helt eller delvis ligger inom statens exklusiva vetskap, t.ex. 

hemliga tvångsmedel och register.135  

 

Omständigheterna i målet Timishev mot Ryssland skiljer sig en del från 

omständigheterna för kringresanderegistret. Några alltför långtgående slutsatser kan 

därför inte dras av rättsfallet. Däremot ger Europadomstolens praxis till en viss del 

vägledning i frågan om vilken betydelse det bör tillmätas hur kringresanderegistret 

verkade i praktiken. Av domstolens praxis är det möjligt att utläsa att domstolen ser 

allvarligt på åtskillnader i behandlingen av personer på grund av vad som är känt om 

deras etniska ursprung.136 Enligt min uppfattning är dessutom Europadomstolen känd 

för att se till de praktiska effekterna av ett agerande från statens sida. 

 

Frågan är om de ovanstående slutsatserna är möjliga att applicera på kringresande-

registret? Det är viktigt att notera att kringresanderegistret ligger inom ramen för 

statens exklusiva vetskap, vilket innebär att staten åläggs ett särskilt stort ansvar. 
                                                
131 Timishev mot Ryssland, nr. 55762/00 och 55974/00, dom av den 13 december 2005, p. 56. 
132 Timishev mot Ryssland, nr. 55762/00 och 55974/00, dom av den 13 december 2005, p. 56.  
133 Dessutom var det fråga om en kränkning av en bestämmelse i ett tilläggsprotokoll, men eftersom 
Sverige inte har ratificerat detta protokoll saknar avgörandet i den delen betydelse för 
kringresanderegistret. 
134 Timishev mot Ryssland, nr. 55762/00 och 55974/00, dom av den 13 december 2005, p. 57 och 
Mizigarova mot Slovakien, nr. 74832/01, dom av den 14 december 2010, p. 115.  
135 Nachova m.fl. mot Bulgarien, nr. 43577/98 och 43579/98, dom av 6 juli 2005, p. 157 och D.H. 
m.fl. mot Tjeckien nr. 57325/00, dom av den 13 november 2007, para. 179.  
136 Se Timishev mot Ryssland, nr. 55762/00 och 55974/00, dom av den 13 december 2005 och 
Mizigarova mot Slovakien, nr. 74832/01, dom av den 14 december 2010. 
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Vidare har Europadomstolen anfört att den ser allvarligt på åtskillnader av 

behandling p.g.a. deras etnicitet och beträffande kringresanderegistret kan noteras att 

det de facto fick karaktären av ett register över personer som hade romsk etnicitet. 

Dessutom ska enligt Europadomstolen ses till de praktiska effekterna av agerandet 

från statens sida. I detta sammanhang är det värt att notera att många romer i Sverige 

har uttryckt att de upplever att registret är diskriminerande. Det kan inflikas att denna 

uppfattning synes befogad. Det synes alltså sammantaget som mer än sannolikt att 

kringresanderegistret stod i strid mot art. 14 i Europakonventionen. 

 

Mot bakgrund av det ovanstående kan granskningsorganen kritiseras för att varken 

ha beaktat artikel 8 och 14 i sina granskningsrapporter.  
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6 Hur kan problemen lösas eller minskas?  

6.1 Inledning		

I kapitel 5 klargörs att det finns allvarliga brister med hanteringen av personuppgifter 

i polisens underrättelseverksamhet. I avsnitt 5.1.2 konstateras att behandling av 

känsliga personuppgifter är ett långtgående ingripande som förutsätter att polisen 

garanterar att integritetsskyddsbestämmelserna efterföljs. Det framhålls i avsnitt 

5.1.3 att uppgifterna i kringresanderegistret gjordes gemensamt tillgängliga till fler 

tjänstemän än vad som var nödvändigt och inte gallrades i tillräcklig utsträckning. 

Dessutom konstateras i avsnitt 5.1.4 att JO och DO ansåg att kringresanderegistret de 

facto fick karaktären av ett register över etnisk tillhörighet. Vidare anförs i avsnitt 5.2 

att kringresanderegistret sannolikt står i strid med integritetsskyddet i artikel 8 och 

diskrimineringsskyddet i artikel 14.  

 

Mot bakgrund av de problem som har synliggjorts i kapitel 5 finns det anledning att 

ge tänkbara lösningar på problemen. Nedan presenteras fyra tänkbara lösningar.  

 

6.2 Mer	information	till	polismän	och	beslutsfattare?	

Efter att det i flera fall har visat sig förekomma brott mot registerbestämmelserna hos 

polisen har SIN inlett ett antal tillsyns- och granskningsärenden gällande hanteringen 

av PDL:s bestämmelser i polisens underrättelseverksamhet.137 SIN har åter-

kommande redogjort för att Polismyndigheten har ett ansvar att fortsätta arbeta för 

att komma till rätta med de problem som har påpekats. SIN:s uttalanden har 

resulterat i att Polismyndigheten har fattat beslut om att införa direktiv för PDL:s 

tillämpning i Polismyndighetens utrednings- och underrättelseverksamhet.138 

 

Av direktiven kan utläsas att Polismyndigheten behöver en nationell utbildning i 

frågorna om behandling av personuppgifter. Detta tyder på att det inte finns 
                                                
137 Senast den 12 december 2014 rapporterades exempelvis Göteborgs-Posten om ett register över 180 
personer som protesterat mot avvisningar (Polisen i Västra Götaland anmäls för registrering, 
Göteborgs-Posten, publicerad 12 december 2014). Polisen i Västra Götaland anmälde sig själva till 
SIN, när myndigheten upptäckte brott. Se även Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens uttalande, 
diarienummer 173-2013, datum 2013-11-15,. 
138 Polismyndighetens Rättsavdelnings beslut, diarienummer A033.668/2015, beslutsdatum 2015-02-
06, s. 2. 
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tillräckligt med utbildning inom Polismyndigheten beträffande frågor som rör den 

personliga integriteten och behandling av personuppgifter.139 Mot bakgrund av det 

anförda bör det i framtiden bedrivas mer utbildning inom dessa frågor. Dels inom 

Polismyndighetens internutbildning, dels på Polishögskolornas utbildningar. Det bör 

även finnas tydligare rutiner vid hantering av personuppgifter i polisens interna 

underrättelsearbete. Det bör framgå tydligt i rutinerna vem inom Polismyndigheten 

som ska ansvara för att ändamålsbestämmelserna efterföljs. Dessutom bör det 

säkerställas att de tekniska rutinerna är adekvat utformade.140 Slutligen bör det enligt 

min mening framgå att proportionalitet ska iakttas vid behandling av person-

uppgifter. Detta är särskilt viktigt med tanke på det starka skyddet för den personliga 

integriteten i Europakonventionen. Det innebär att personuppgifterna långsiktigt 

hanteras på ett effektivt och kontrollerbart sätt.  

 

6.3 Intensifiering	av	SIN:s	granskningsverksamhet?		

I avsnitt 5.2 anförs att utredningsinsatserna såvitt framkommit inte har beaktat 

Europakonventionen i sina granskningar. Detta är ett problem framför allt därför att 

kringresanderegistret de facto har fått karaktären av ett register över etnisk 

tillhörighet. Det finns anledning att tro att om Europadomstolen skulle pröva 

konventionsenligheten av registret skulle Sverige fällas. Det sagda är enligt min 

mening en brist och det kan finnas anledning för SIN att i sina framtida granskningar 

i större utsträckning beakta Europakonventionen.  

 

Det framgår i avsnitt 5.1.4 att SIN i sin granskning lägger en stor vikt vid rekvisitet 

”enbart” i 2 kap. 10 § första stycket PDL. Enligt min mening var detta inte önskvärt.  

Detta ledde nämligen bl.a. till att SIN inte analyserade kringresanderegistret utifrån 

det andra stycket i det här lagrummet. Dessutom möjliggör det här att Polis-

myndigheten ”kommer undan” med behandling av uppgifter om etnicitet genom att 

även ange ytterligare information i registret. 

 

                                                
139 Se Polismyndighetens Rättsavdelnings beslut, diarienummer A033.668/2015, beslutsdatum 2015-
02-06, s. 6.  
140 A.st. 
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SIN inrättades efter Segerstedt-Wiberg som handlade om att flertal sökande hade haft 

uppgifter om sig registrerade hos Säkerhetspolisen.141 Enligt förarbetena till SIN har 

nämnden till uppgift att granska lagligheten i olika polisiära åtgärder.142 SIN kan 

även ge kritik om en myndighet har misskött sig och vidarebefordra uppgifter till 

åklagare eller andra myndigheter om utredningen har synliggjort uppgiftshantering 

som står i strid med PDL:s bestämmelser.  

 

Mot bakgrund av de allvarliga brister som synliggjorts i kapitel 5 finns det skäl att 

undersöka om SIN möjligen har tagit alltför lätt på sin granskningsuppgift och om 

SIN har fått nya direktiv efter att kringresanderegistret avslöjades. Det är då framför 

allt åren 2013, 2014, 2015 och 2016 som är intressanta eftersom problemen med 

kringresanderegistret synliggjordes i september 2013. Det finns anledning att 

undersöka vad som framgick av regleringsbrevet det här åren och hur reglerings-

breven har sett ut efter att kringresanderegistret uppdagades.   

 

I regleringsbrev från Justitiedepartementet år 2013 framgår att ”SIN ska bidra till att 

värna om rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten inom den brotts-

bekämpande verksamheten”143. Samma formulering återfinns i regleringsbreven år 

2014, 2015 och 2016.144 Det synes egendomligt att samma formulering återkommer 

flera år i rad med tanke på de allvarliga brister med avseende på kringresande-

registret. För att uppnå ett rättssäkert och effektivt integritetsskydd krävs att reglerna 

för skyddet av den personliga integriteten är så tydliga att tillämpningen är rimligt 

förutsebar. Ett milt formulerat regleringsbrev kan då tyckas försvåra arbetet med att 

se till att integritetsskyddsbestämmelserna inte sätts ur spel. För att minska 

problemen kunde man tänka sig att regeringen utformade skarpare regleringsbrev för 

SIN. Den slutsatsen ges visst stöd av Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala 

Universitets remissyttrande. I yttrandet anförs nämligen, i och för sig med avseende 

                                                
141 Se vidare avsnitt 5.2.  
142 SOU 2013:42, s. 181.  
143 Justitiedepartementets beslut med diarienummer Ju2012/ 8172/ Å Ju2012/ 8527/KRIM, 
beslutsdatum 2012-12-20, s. 1.  
144 Justitiedepartementets beslut med diarienummer Ju2013/8366/Å, Ju2010/9084/Å, 
Ju2013/8610/KRIM, beslutsdatum 2013-12-12, s.1, Justitiedepartementets beslut med diarienummer 
Ju2013/1649/Å, Ju2014/7869/Å, Ju2014/7900/PO, beslutsdatum 2014-12-22, s.1 och 
Justitiedepartementets beslut med diarienummer Ju2015/09812/LED, beslutsdatum 2015-12-17, s. 1.  
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på frågan om en ny tillsynsmyndighet bör införas, att de nuvarande direktiven 

gällande tillämplighet av rättighetskatalogen är otydliga.145 

 

För att uppnå ett effektivare myndighetsarbete är det dock bättre att använda 

författningar än regleringsbrev eftersom författningar normalt sett tillmäts en större 

tyngd och får en större spridning. Det finns en lag (2007:980) som reglerar SIN:s 

verksamhet. Enligt min mening bör det övervägas att där skärpa kraven på 

myndigheten när det gäller att se till att Polismyndighetens registerföring är 

godtagbar. 

 

För det första är det möjligt att tänka sig att i lagen ta in en bestämmelse om att SIN i 

sin verksamhet ska beakta de mänskliga rättigheterna. Tidigare i uppsatsen, i avsnitt 

5.2, har det framkommit att granskningsorganen i fråga om kringresanderegistret inte 

hade beaktat bestämmelserna i Europakonventionen. Det konstateras vidare i det 

omnämnda avsnittet att Europakonventionen sannolikt har en viss betydelse vid 

behandling av personuppgifter. Dessa synpunkter talar för att SIN bör ha tydliga 

bestämmelser om att i sin granskningsverksamhet beakta RF och Europa-

konventionen. Det är visserligen ovanligt med den sortens ”pekpinnar” i lagen, men 

när det rör sig om så viktiga saker som mänskliga rättigheter som har en stor praktisk 

betydelse för enskilda synes det enligt min mening önskvärt. 

 

För det andra är det tänkbart att SIN får fler befogenheter. SIN:s uppdrag kan t.ex. 

kompletteras genom att nämnden får möjlighet att rikta en handlingsdirigerande 

kritik som markerar att polisen har gått över gränsen. I dag framgår av 2 § andra 

stycket i lagen följande: 

 

Nämnden får uttala sig om konstaterade förhållanden och sin 

uppfattning om behov av förändringar i verksamheten och 

skall verka för att brister i lag eller annan författning avhjälps. 

 

Enligt min mening bör det övervägas om det här lagrummet ska formuleras om, 

exempelvis på följande vis:  
                                                
145 Uppsala universitet, remissyttrande 2013-10-08, dnr UFV 2013/1030, Yttrande över betänkandet 
SOU 2013:42 Tillsyn av polisen. 
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Nämnden ska uttala sig om konstaterade förhållanden och se 

till att nödvändiga förändringar i verksamheten kommer till 

stånd, och skall så snart behov uppkommer verka för att brister 

i lag eller annan författning avhjälps. 

 

6.4 En	ny	tillsynsmyndighet?	

De identifierade problemen visar att underrättelseverksamheten inom Polis-

myndigheten ibland bedrivs utan tillräcklig respekt för de regler som myndigheten 

har att följa. Bristerna med avseende på registret kan inte i sig motivera införandet av 

en ny tillsynsmyndighet. De förstärker dock enligt min mening argumenten för en 

sådan myndighet. 

 

Frågan om ett fristående granskningsorgan för tillsyn över polisen har utretts i flera 

år av olika instanser. Polisorganisationskommittén presenterade år 2015 betänkandet 

”Tillsyn över polisen och kriminalvården”146 med förslag om en ny tillsyns-

myndighet.  

 

Tidigare i uppsatsen, i avsnitt 5.2, har det framkommit att granskningsorganen i fråga 

om kringresanderegistret inte hade beaktat bestämmelserna i Europakonventionen. 

Denna brist ger ett argument till ytterligare stöd för behovet av en fristående 

myndighet. 

 

6.5 Förslag	till	lagändringar		

6.5.1 Polisdatalagen 

I avsnitt 6.3 presenteras ett förslag till ändring i den lag som gäller SIN för att skärpa 

nämndens tillsyn. I det här avsnittet och nästkommande avsnitt ges ytterligare två 

förslag till lagändringar. 

 

                                                
146 SOU 2015:57. 
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Tidigare i uppsatsen, i avsnitt 5.1.4, konstateras det att 2 kap. 10 § PDL ger utrymme 

för att behandla uppgifter om t.ex. etniskt ursprung på ett sådant sätt att det i 

praktiken blir fråga om registrering på etnisk grund. Det framhålls vidare i avsnitt 5.2 

att Europadomstolen förmodligen skulle underkänna registret vid en prövning utifrån 

artikel 8 och artikel 14 i Europakonventionen. Enligt min mening bör följande åtgärd 

vidtas för att åstadkomma en förbättring:  

 

Rekvisitet ”enbart” bör slopas eftersom det ger ett för stort 

tolkningsutrymme och i praktiken gör det möjligt att 

registrera på grund av etniskt ursprung.   

 

En sådan förändring i 2 kap. 10 § PDL skulle antagligen leda till en rättssäkrare 

tillämpning hos Polismyndigheten. Det skulle dessutom leda till att 

granskningsorganen får ett större ansvar att undersöka om registrering sker på grund 

av etnicitet. Bestämmelsens utformning idag gör det möjligt att avfärda frågan om 

etnicitet på grund av den tolkningsfrihet som rekvisitet ”enbart” ger.  

 

I övrigt är det svårt att se vad som omedelbart bör ändras för att undvika ett 

upprepande av kringresanderegistret. Det riktigaste vore nog att tillsätta en utredning 

om saken. Det övergripande syftet med en sådan utredning borde då vara att 

förhindra det som i praktiken är ett register över personer som tillhör en viss 

folkgrupp. 

 

6.5.2 Diskrimineringslagen 

I avsnitt 4.2 har det konstaterats att DiskL har ett begränsat tillämpningsområde och 

avser skydd bara i vissa specifika situationer. Det gäller t.ex. diskriminering i 

arbetslivet, i utbildningssystemet och vid tillhandahållande av varor och bostäder. I 

lagen finns ingen bestämmelse som explicit förbjuder t.ex. registrering på grundval 

av etnisk tillhörighet. 

 

Visserligen finns det en bestämmelse om diskrimineringsförbud vid kontakt mellan 

myndigheternas anställda och enskilda fysiska personer, 2 kap. 17 § DiskL. 

Bestämmelsen har emellertid ett begränsat tillämpningsområde och är avsedd att 
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främst tillämpas i situationer av trakasserier eller kränkande kommentarer vid 

telefonsamtal eller besök hos en myndighet. Mot bakgrund av de allvarliga brister 

som har synliggjorts i avsnitt 5.1.4 och 5.2 bör det enligt min mening övervägas om 

diskrimineringslagen behöver ändras.  

  

För det första finns det anledning att vidga tillämpningsområdet för bestämmelsen i 2 

kap. 17 § DiskL. Nu förbjuder den diskriminering i samband med att någon i 

offentlig tjänst bistår allmänheten med upplysningar, vägledning, råd eller annan 

sådan hjälp, eller på något annat sätt har kontakter med allmänheten i sin anställning. 

Emellertid inrymmer inte bestämmelsen diskriminerande åtgärder som förekommer 

utan en direkt kontakt mellan t.ex. myndigheten och en enskild. Anteckningar i ett 

register omfattas därför inte och kringresanderegistret faller därmed utanför. Det är 

tänkbart att omformulera bestämmelsen på så vis att den även inrymmer, förutom 

kontakter med allmänheten, situationer som innebär att den anställde ”vidtar åtgärder 

som rör enskilda”.  

 

För det andra är kringresanderegistret enligt min mening ett bra exempel på att 

diskrimineringslagen behöver göras mer generell. Det är nödvändigt att komma till 

rätta med uppenbar diskriminering på etnisk grund som är av ett allvarligt slag, även 

om diskrimineringen inte faller inom de områden som nu räknas upp i 2 kap. DiskL. 

En möjlighet skulle kunna vara att pröva om lagens tillämpningsområde kan sträckas 

ut till att förbjuda all diskriminering i offentlig verksamhet. 
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7 Avslutande reflektioner 

När kringresanderegistret avslöjades i september 2013 talades det om att det rörde 

sig om en skandal. Politikern Anna Hedh uttalade att hon kände sig illamående över 

registret.147 De personer som var mest upprörda var givetvis de som själva var 

registrerade i registret och justitieminister Beatrice Ask uttalade att hon förstod 

upprördheten hos den romska gruppen.148 

 

Efter avslöjandet inleddes flera granskningar och hos många väcktes hoppet om att 

straffansvar skulle utkrävas av de som hade upprättat och hanterat registret. Som har 

framgått av den här uppsatsen innehöll dock granskningsrapporterna i stort sett bara 

kritik mot att lagstadgade motivationsskyldighet och förfaranderegler i viss mån hade 

åsidosatts. Någon enskild befattningshavare hölls heller inte ansvarig. 

 

Rikspolischef Bengt Svenson uttalade att det inte fanns några andra register av detta 

slag.149 I december 2014 avslöjades dock ännu ett register. Denna gång hade 

registrering skett av 180 personer som hade varit aktiva i protester mot avvisningar 

av asylsökande.150 

 

Det är mot bakgrund av det ovanstående svårt att vara optimistisk inför framtiden. 

Förhoppningsvis kan den här uppsatsen och de förslag som presenteras i den bidra 

till att minska risken för att det i framtiden upprättas fler register som innehåller 

uppgifter om etnisk tillhörighet. 

 

Oavsett om något av mina förslag blir verklighet är det mycket viktigt att debatten 

aldrig dör. Det pratas ofta om har den romska minoriteten historiskt sett har 

diskriminerats. Vi måste dock våga inse att den här folkgruppen även idag är mycket 

utsatt och att vi aldrig kommer att kunna göra något åt detta problem om vi inte först 

kan erkänna att det är så verkligheten ser ut. 

                                                
147 Skamtyngda svenskar i EU:s romdebatt, TT, 2013-10-09. 
148 Ask: "Allt ska upp på bordet", TT 2013-10-24. 
149  Sverige Radio, Rikspolischefen: "Inga andra register över romer", tisdag 15 oktober 2013. 
150  Polisen i Västra Götaland anmäls för registrering, Göteborgs-Posten, publicerad 12 december 2014. 
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Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i 
uppgiftssamlingen benämnd ”Kringresande” 

 

1 SAMMANFATTNING  
 
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen är i flera 
avseenden olaglig. 
 
Den allvarligaste bristen är att ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är 
alldeles för vitt. Ett oprecist ändamål ger inga ramar för personuppgifts-
behandlingen, vilket i praktiken sätter integritetsskyddet ur spel. Vidare är det 
klarlagt att det inte finns behov av att registrera alla de personer som finns i 
uppgiftsamlingen, inte ens med det vida ändamål som gällt. En annan allvarlig 
brist är att det inte finns ett tillräckligt tydligt samband mellan den av 
polismyndigheten angivna brottsligheten och de personuppgifter som 
behandlas. Sammantaget förefaller därför uppgiftssamlingen i vart fall delvis 
ha fått karaktären av en ”bra att ha”-uppgiftssamling.  
 
Ytterligare allvarliga brister som nämnden konstaterar är att tillgången till 
personuppgifter i uppgiftssamlingen inte har begränsats till varje tjänstemans 
behov, att ingen loggning har förekommit när personuppgifterna har behand-
lats, att tillräcklig gallring inte har ägt rum samt att det saknas upplysningar om 
vilka personer i uppgiftssamlingen som inte är misstänkta för brott. 
 
Nämnden konstaterar att det finns åtskilliga personer i uppgiftssamlingen som 
är av romsk härkomst och att många personuppgifter i uppgiftssamlingen inte 
borde finnas där. Detta kan ge intryck av att enbart etniciteten har varit orsaken 
till registreringen av personuppgifter i uppgiftssamlingen. Nämndens slutsats är 
dock att grunden för registreringen är antingen mer eller mindre välgrundade 
misstankar mot personer om begången eller befarad brottslighet eller släktskap 
med sådana personer. Polismyndigheten kan därför inte anses behandla 
uppgifter om personer enbart på grund av vad som är känt om deras etnicitet. 
 
Nämnden kommer att följa upp detta tillsynsärende med en granskning av vilka 
åtgärder som polismyndigheten vidtagit med anledning av nämndens uttalande. 
 

  

Uttalande 
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2 BAKGRUND 
 
2.1 Allmänt om Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 

 
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (nämnden) har bl.a. till uppgift att 
genom inspektioner och andra undersökningar utöva tillsyn över polisens 
behandling av personuppgifter enligt polisdatalagen (2010:361) (PDL).  
 
Med behandling avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om 
personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, 
registrering, lagring, bearbetning, ändring eller förstöring.1 
 
2.2 Nämndens inledande av ärendet 

 
Den 23 september 2013 publicerade Dagens Nyheter en artikel i vilken det 
påstods att Polismyndigheten i Skåne har ett register över romer. Med 
anledning av dessa uppgifter beslutade nämnden samma dag att inleda ett 
tillsynsärende avseende det aktuella registret, i fortsättningen benämnt 
uppgiftssamlingen ”Kringresande”. 
 
Polismyndigheten i Skåne är personuppgiftsansvarig för personuppgifts-
behandling avseende uppgiftssamlingen.2 Polismyndigheten har uppgett att 
syftet med uppgiftssamlingen är att den ska användas i så kallad 
underrättelseverksamhet. 
 

2.3 Allmänt om underrättelseverksamhet 
 
Polisens brottsutredande verksamhet utförs med anledning av att ett konkret 
brott har eller misstänks ha begåtts. Arbetet sker framför allt inom ramen för 
förundersökningar enligt 23 kap. rättegångsbalken. Exempel på sådant arbete 
är spaning, förhör, informationsbearbetning och olika former av besluts-
fattande, bl.a. om tvångsmedelsanvändning.3 
 
Underrättelseverksamhet innebär att polisen samlar in och bearbetar uppgifter 
som tyder på brottslig verksamhet utan att det finns någon misstanke om ett 
konkret brott. Uppgifterna bevaras och bearbetas för att i ett senare skede 
kunna komma till nytta i polisens brottsbekämpande verksamhet.4 
Underrättelseverksamhet syftar således, till skillnad från polisens utredande 
verksamhet, till att ge underlag för beslut antingen om att inleda 

                                                 
1 2 kap. 2 § PDL och 3 § personuppgiftslagen (1998:204). 
2 2 kap. 4 § PDL. 
3 Prop. 2009/10:85 s. 107. 
4 Prop. 1997/98:97 s. 116. 
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förundersökning eller om att vidta åtgärder för att förebygga, förhindra eller 
upptäcka brott.  
 
Kriminalunderrättelsetjänsten hos polisen samlar in information, både på egen 
hand och genom att ta emot information från andra delar av polisen. 
Informationen bearbetas och analyseras och leder fram till underrättelser. 
Underrättelserna delges den operativa ledningen som utifrån underrättelserna 
fattar beslut om prioriteringar och adekvata brottsförebyggande aktiviteter. 
Kriminalunderrättelsetjänsten ansvarar för att annan personal inom polisen 
ständigt hålls informerad om inom vilka områden uppgifter främst efterfrågas, 
dvs. vilka de prioriterade underrättelsebehoven är.5 Merparten av underrättelse-
informationen stannar inom kriminalunderrättelsetjänsten. Det är i huvudsak 
slutsatserna av analys och bearbetning som förmedlas till andra delar av 
polisen.6 
 
Inhämtning av underrättelseinformation sker på flera olika sätt. I stor 
utsträckning sker det genom öppna källor, men en inte obetydlig del av 
inhämtningen sker genom informatörer eller andra hemliga källor. En viktig 
del i underrättelsetjänstens arbete utgörs av så kallad inre spaning, dvs. 
sökande efter information som redan finns tillgänglig inom polisen. I detta 
arbete ingår bl.a. sökning i register. Genom samarbete med andra myndigheter, 
företag och andra inhämtas också information. Även internationellt samarbete 
spelar en stor roll.7   
 
Genom underrättelseverksamheten kan polisen skaffa sig en lägesbild genom 
t.ex. en kartläggning av brottsfenomen, nätverk och individer. Flera olika typer 
av nätverk kan vara av intresse. En kartläggning kan behöva göras av 
nyckelpersoners kontaktnät och deras innersta krets. Detta arbetssätt förutsätter 
behandling av uppgifter om misstankar mot enskilda personer redan vid en låg 
grad av misstanke och även om misstanken inte har kunnat preciseras till att 
avse en viss specifik händelse eller gärning.8  
 
I underrättelseverksamheten kan det under vissa förutsättningar finnas behov 
av att behandla uppgifter även om personer som inte är misstänkta för brott.9 
Det kan t.ex. ibland vara motiverat att kartlägga hos vilka personer 
nyckelpersoner bor och vistas för att få en bild av hur nyckelpersonen rör sig. 
 

                                                 
5 Prop. 2009/10:85 s. 105 och 106. 
6 A. prop. s. 106. 
7 A. prop. s. 105. 
8 A. prop. s. 62. 
9 A. prop. s. 101. 
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Behandling av personuppgifter i brottsbekämpande verksamhet där det inte 
finns någon misstanke om ett konkret brott är särskilt känslig från 
integritetssynpunkt.10   
 
2.4 Kriminalunderrättelseverksamhet enligt den gamla polisdatalagen 
 
Den gamla polisdatalagen (1998:622) (GPDL) gällde under tiden den 1 april 
1999–29 februari 2012. Lagen reglerade tillsammans med personuppgiftslagen 
behandlingen av personuppgifter i polisens verksamhet och i polisverksamhet 
vid Ekobrottsmyndigheten. 
 
Av 14 § GPDL följde att personuppgifter fick behandlas i 
kriminalunderrättelseverksamhet endast om en särskild undersökning hade 
inletts och det fanns anledning att anta att allvarlig brottslighet hade utövats 
eller kunde komma att utövas. En sådan särskild undersökning kunde inledas 
under ledning av Rikspolisstyrelsen eller en polismyndighet. 
 
Av beslutet om behandling av personuppgifter enligt 14 § GPDL skulle framgå 
ändamålet med behandlingen och de villkor i övrigt som behövdes för att 
förebygga otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet (15 §). 
Syftet med att ändamålet med behandlingen skulle framgå var att ange en 
yttersta ram inom vilken uppgifterna fick behandlas. Särskilda undersökningar 
kunde t.ex. inledas för att undersöka restaurangverksamheten i en viss stad, för 
att kartlägga narkotikans vägar för att komma åt en narkotikaliga eller för att 
kartlägga ekonomiska transaktioner i syfte att komma åt eventuell 
bakomliggande brottslighet.11 Om det förekom uppgifter om en enskild person 
som det inte fanns någon misstanke mot, krävdes en upplysning om detta 
förhållande (14 § andra stycket).  
 
PDL trädde i kraft den 1 mars 2012. Av övergångsbestämmelserna till lagen 
framgår att fram till utgången av år 2014 ska GPDL fortsätta att tillämpas i 
stället för PDL vid behandling av personuppgifter i en särskild undersökning 
som har beslutats före ikraftträdandet av PDL. 
 
2.5 Underrättelseverksamhet enligt PDL 

 
I PDL används inte begreppet kriminalunderrättelseverksamhet. I stället 
föreskrivs i PDL att polisen vid behov får behandla personuppgifter för att 
förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet (2 kap. 7 § 1 p.). Även 
om begreppet kriminalunderrättelseverksamhet inte längre används så är 
innebörden densamma som tidigare.  

                                                 
10 A. prop. s. 104. 
11 Prop. 1997/98:97 s. 121. 
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En grundläggande förutsättning för att en personuppgift ska få behandlas med 
stöd av 2 kap. 7 § PDL är att den behövs i polisens brottsbekämpande 
verksamhet. Personuppgifter får samlas in bara för särskilda, uttryckligt 
angivna och berättigade ändamål.12 Varje åtgärd (inklusive vidarebehandling) 
som polisen vidtar med insamlade uppgifter måste ske för ett närmare 
preciserat ändamål.13 
 
Vidare krävs att det finns ett konkret behov av att utföra behandling av 
personuppgifter och att detta behov svarar mot ändamålet med denna. Om 
ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att förebygga eller förhindra 
brott, kan det t.ex. vara nödvändigt att sammanställa uppgifter om vem som hyr 
vissa lokaler eller vem som äger eller disponerar fordon som man misstänker 
används i den brottsliga verksamheten. Det kan också handla om att klarlägga 
vilka personer som regelbundet besöker en viss plats där man misstänker att 
allvarlig brottslig verksamhet förekommer.14 I underrättelseprojekt som rör en 
viss typ av allvarlig brottslighet bör inte underrättelseuppgifter som helt saknar 
samband med just det aktuella projektet få behandlas. Är uppgifterna av annat 
skäl av intresse för brottsbekämpningen, får de i stället behandlas inom ramen 
för en annan förundersökning eller ett annat underrättelseprojekt.15 
 
Om personuppgifterna är gemensamt tillgängliga, dvs. om fler än tio personer 
kan ta del av dem16, ska det enligt 3 kap. 3 § PDL genom en särskild 
upplysning eller på något annat sätt framgå för vilket närmare ändamål 
personuppgifterna behandlas. Det ska vara tydligt för vilket slag av brott eller 
brottslig verksamhet etc. som behandlingen sker, exempelvis ett 
underrättelseprojekt om vapensmuggling från Y-land. En särskild upplysning 
behövs endast i de fall där förhållandet inte framgår redan av 
omständigheterna. Det behövs alltså normalt inte någon särskild upplysning 
beträffande uppgifter som behandlas i ett avgränsat underrättelseprojekt, t.ex. 
en särskild undersökning, om detta har ett tydligt definierat ändamål.17  
 
Det är alltså en förutsättning att personuppgiftsbehandlingen sker för ett 
preciserat ändamål och begränsas till ett konkret behov. Om ändamålet är 
alltför allmänt, finns risk att fler personuppgifter än vad som är nödvändigt 
behandlas. Om behovet är för allmänt eller otydligt, finns det en risk för att det 
skapas ”bra att ha”-uppgiftssamlingar. 
 

                                                 
12 2 kap. 2 § PDL och 9 § första stycket c) personuppgiftslagen. 
13 Prop. 2009/10:85 s. 98. 
14 A. prop. s. 317.  
15 A. prop. s. 318. 
16 A. prop. s. 335. 
17 A. prop. s. 339. 
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2.6 Känsliga personuppgifter 

 
I PDL, liksom i annan lagstiftning om behandling av personuppgifter på 
internationell och nationell nivå, har så kallade känsliga personuppgifter en 
särställning. Med känsliga personuppgifter avses uppgifter om en persons ras 
eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, 
medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv. PDL:s reglering syftar till att 
omöjliggöra en kartläggning av människor uteslutande utifrån t.ex. ras eller 
etnicitet. Uppgifter om en person får därför enligt 2 kap. 10 § PDL inte 
behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska 
ursprung. Om uppgifter om en person däremot behandlas på annan grund, får 
de kompletteras med känsliga personuppgifter om det är absolut nödvändigt för 
syftet med behandlingen.  
 
I betänkandet Romers rätt – en strategi för romer i Sverige (SOU 2010:55) 
konstateras att det i Sverige inte förekommer någon officiell etnisk registrering 
eller samhällsstyrd bokföring av tillhörighet till en nationell minoritet. 
Huruvida en person anses tillhöra en nationell minoritet eller inte bygger enligt 
betänkandet på självidentifikationsprincipen. Den enskilde individen ska alltså 
själv ha en vilja att tillhöra minoritetsgruppen och avgör själv hur den viljan 
ska manifesteras.18 En uppgift om att en person är rom är en uppgift om 
personens etniska ursprung, dvs. en känslig personuppgift. 
 
3 GRANSKNINGEN 
 
Delar av nämndens kansli samt nämndens ordförande har vid flera tillfällen 
sammanträffat med företrädare för Polismyndigheten i Skåne och fått muntliga 
uppgifter om den aktuella uppgiftssamlingen och tagit del av den i erforderliga 
delar. Polismyndigheten har även gett in dokumentation och svarat på två 
skriftliga anmodanden från nämnden. 
 
4 NÄMNDENS IAKTTAGELSER 
 

4.1 Bakgrunden enligt polismyndigheten till uppgiftssamlingen ”Kringresande” 

 
Den 22 oktober 2009 beslutade Polismyndigheten i Skåne, Länskriminal-
avdelningen, att en särskild undersökning skulle inledas. Den fick namnet 
”Länsövergripande brottslighet” och var föranledd av den inriktning på 
verksamheten som chefen för Rikskriminalpolisen hade angett. Inom denna 
särskilda undersökning fanns flera undergrupper, som t.ex. våld, narkotika, 
olaga hot och brott mot åldringar. Ändamålet med den särskilda 
undersökningen var att ”identifiera och kartlägga allvarlig brottslig verksamhet 

                                                 
18 SOU 2010:55 s. 82. 
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av länsövergripande karaktär genom att lokalt identifiera och kartlägga 
nyckelpersoner och nätverk kring dessa”. Denna särskilda undersökning 
förlängdes vid tre tillfällen, nämligen den 3 november 2010, den 25 oktober 
2011 och den 27 februari 2012. 
 
Den 28 februari 2013 beslutade Polismyndigheten i Skåne att den särskilda 
undersökningen ”Länsövergripande brottslighet” skulle löpa ut och ersättas av 
en gemensamt tillgänglig uppgiftssamling på en särskild server. Servern, som 
fått beteckningen X:, är uppbyggd som en hierarki av mappar. De delar av den 
särskilda undersökningen som var av intresse såväl före som efter nämnda 
datum fördes över till X:, däribland mappen ”Kringresande”.  
 
När det gäller den brottsliga verksamhet som ledde till att uppgiftssamlingen 
”Kringresande” upprättades har polismyndigheten uppgett i huvudsak följande. 
 
Redan under förvåren 2011 begicks ett större antal bostadsinbrott på olika 
platser i Skåne av enskilda som hade sin hemvist i Polisområde mellersta 
Skåne (POMS). I mars samma år begicks också ett stort antal brott mot 
åldringar i samma område. Brotten begicks av en konstellation personer som 
tog kontakt med äldre människor via telefon och som efter att ha bestämt möte 
med dessa begick stölder. Gärningarna rubricerades av domstol som grov stöld.  
 
Den 6 juli 2011 träffades den operativa ledningsgruppen vid POMS i Lund. 
Vid detta tillfälle diskuterades att det hade framkommit uppgifter om att delar 
av fyra romska släkter från Italien, Polen, forna Jugoslavien och Rumänien, i 
vilka det ingick personer som bodde i Staffanstorp, hade beväpnat sig med bl.a. 
automatvapen. Det var för Polismyndigheten i Skåne sedan tidigare känt att det 
hade förekommit konflikter i olika omgångar i Staffanstorp mellan olika 
romska släkter. Bland annat hade skottlossning skett vid ett dop i juli 2009 och 
i september samma år brann ett hus ner. De personer som var inblandade i 
konflikterna hade tidigare tillsammans med familjemedlemmar begått brott, 
t.ex. bedrägerier, bostadsinbrott och rån.  
 
Efter mötet med den operativa ledningsgruppen startade kriminalunderrättelse-
tjänsten i POMS ett arbete för att förebygga och förhindra att konflikterna 
mellan släkterna i Staffanstorp eskalerade. Den befarade brottsliga 
verksamheten antogs kunna vara bl.a. mord, misshandel, olaga hot och 
vapenbrott.  
 
De beslut som fattades av den operativa ledningsgruppen i POMS den 6 juli 
2011 dokumenterades inte på annat sätt än genom minnesanteckningar. Det är 
enligt polismyndigheten vanligt att man inte dokumenterar sådana beslut 
särskilt.  
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Som ett led i underrättelsearbetet upprättades uppgiftssamlingen ”Konflikt, 
Staffanstorp romer” i form av en excelfil, vilket skedde inom ramen för den 
särskilda undersökningen ”Länsövergripande brottslighet”.  
Benämningen ”Konflikt, Staffanstorp romer” i sig angav inte något ändamål 
med uppgiftssamlingen. Ändamålet angavs i stället i den särskilda 
undersökningen som inleddes år 2009, dvs. att ”identifiera och kartlägga 
allvarlig brottslig verksamhet av länsövergripande karaktär genom att lokalt 
identifiera och kartlägga nyckelpersoner och nätverk kring dessa”.  
 
Under hösten 2011 eskalerade den brottslighet som kunde hänföras till de 
personer som tidigare hade varit aktuella i konflikten i Staffanstorp. Det rörde 
sig om ett större antal bostadsinbrott och brott mot åldringar. Vidare påbörjades 
ett underrättelsearbete som avsåg upprinnelsen till ett av de större 
bedrägeriärenden som hittills förekommit i Skåne. Åklagare har väckt åtal. 
Åtalet avser fakturabedrägerier i synnerligen stor omfattning och berör, i den 
del som nu är föremål för rättslig prövning, 1 200 målsägande.  
 
Med anledning av händelserna på hösten upprättades i december 2011 
uppgiftssamlingen ”Kringresande”. I denna uppgiftssamling inkorporerades 
uppgiftssamlingen ”Konflikt, Staffanstorp romer”, eftersom 
uppgiftssamlingarna till viss del rörde samma personer. Uppgiftssamlingen 
”Kringresande” hade dock ett bredare anslag och det uppstod ett behov av att 
behandla uppgifter om personer bosatta även utanför Skåne. Inte heller 
benämningen ”Kringresande” anger eller antyder något ändamål med 
uppgiftssamlingen. Begreppet kringresande ingår i Rikspolisstyrelsens 
nomenklatur utan att innebörden av begreppet förklaras närmare.  
 
Ett antal personer som fanns i uppgiftssamlingen dömdes år 2011 för brott. Det 
har huvudsakligen varit fråga om bedrägerier avseende bilar, stölder och 
bostadsinbrott. Påföljderna bestämdes med något undantag till fängelse i 
mellan sex månader och ett år sex månader.  
 
Även uppgiftssamlingen ”Kringresande” kom att omfattas av det ändamål som 
angavs i den särskilda undersökningen ”Länsövergripande brottslighet”.  
Ändamålet har varit detsamma vid besluten om förlängning av den särskilda 
undersökningen samt vid beslutet den 28 februari 2013 att göra 
uppgiftssamlingen gemensamt tillgänglig. Samma ändamål gällde alltjämt för 
uppgiftssamlingen ”Kringresande” den 23 september 2013, då nämnden 
inledde sin granskning. Av förarbetena till PDL framgår enligt 
polismyndigheten att ändamålet inte har behövts anges närmare genom en 
särskild upplysning. 
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4.2 Uppgiftssamlingens utseende 

 
På servern X: finns ett flertal mappar i en mapphierarki. En av dessa mappar 
heter SU, i vilken det finns en undermapp som heter SU POMS. Varje 
polisområde i Skåne har egna mappar på servern X:. 
 
Under mappen SU POMS finns undermappen ”Kringresande”, dvs. den 
aktuella uppgiftssamlingen. I den sistnämnda mappen finns det en excelfil, fem 
filer med ändelsen ”.anb” samt ett antal filer med ändelsen ”.dll”. De 
sistnämnda filerna har med operativsystemet att göra och är inte av intresse i 
detta sammanhang. 
 
Excelfilen heter ”PMF-relation konflikten”. Filen innehåller 4 741 rader. På de 
flesta rader anges ett namn, ett personnummer, en ikon (utvisande 
man/kvinna), samt uppgift om fader, moder och partner, personnummer och 
adresser för dessa samt ikoner utvisande kön. Det finns även ett fält som heter 
”Sökt” där ett datum anges. Detta datum skulle enligt polismyndigheten kunna 
avse tidpunkten när uppgifterna lades in i uppgiftssamlingen. Om så är fallet, 
har de flesta uppgifterna registrerats år 2011. De senaste uppgifterna skulle i så 
fall ha tillförts uppgiftssamlingen den 16 september 2013. 
 
Personnumren avser personer födda från och med år 1894 till och med år 2011. 
Enligt polismyndigheten kommer uppgifterna – inklusive uppgifterna om 
släktskap – från folkbokföringsdatabasen.  
 
De fem ”.anb”-filerna är skapade med analysprogrammet Analyst's Notebook. 
Programmet kan användas för att åskådliggöra samband mellan olika data. 
Data kan tas t.ex. från en excelfil men kan också läggas in direkt i Analyst's 
Notebook. Sambanden kan åskådliggöras genom så kallade länkscheman, vilka 
sparas som ”.anb”-filer. När väl ett länkschema har skapats utifrån data från en 
excelfil finns det emellertid inte längre något samband mellan excelfilen och 
länkschemat. Man kan således lägga till eller ta bort data från den ena filen 
utan att motsvarande ändring sker i den andra filen.  
 
Med största sannolikhet har ”.anb”-filerna upprättas med data från excelfilen 
”PMF relation konflikten”.  
 
En ”.anb”-fil, ”Total.anb”, utvisar släktskapet mellan olika personer som enligt 
polismyndigheten ska ha koppling till konflikterna mellan romer i 
Staffanstorp.19 I filen finns 4 029 entiteter, vilket antagligen motsvarar antalet 
personer. För varje person anges personnummer, adress, en ikon utvisande kön 

                                                 
19 47 % har beteckningen ”Fader”, 49 % har beteckningen moder och 4 % har beteckningen 
”Gifta/reg partner”. 
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och ett datum. Det är oklart vad datumet utvisar, men det kan vara 
registreringstidpunkten. Två av personerna har något större ikoner, 
förmodligen därför att de är de mest intressanta personerna ur ett 
underrättelseperspektiv. 
 
En annan ”.anb”-fil utgörs också av ett länkschema som synes utvisa släktskap. 
Detta länkschema finns i en fil som heter ”släktchart konflikten”. I den filen 
finns 1 079 entiteter. Övriga ”.anb”-filer innehåller länkscheman med betydligt 
färre entiteter.  
 
Varken i excelfilen eller i filerna med länkscheman finns uppgifter om 
etnicitet. Enligt uppgift från polismyndigheten är de flesta personerna i 
uppgiftssamlingen ”Kringresande” inte misstänkta för brott eller för att ha 
utövat eller komma att utöva brottslig verksamhet. Det framgår dock inte 
genom någon särskild upplysning vilka personer som inte är misstänkta.  
 
Enligt uppgift från polismyndigheten har ingen strukturerad (automatisk) 
gallring skett på grund av att tekniska förutsättningar saknas men gallring har 
skett manuellt. Det är dock oklart i vilken omfattning sådan gallring har skett. 
 
4.3 Användningen m.m. av uppgiftssamlingen ”Kringresande”  

 
Sammanlagt 100 personer har haft behörighet till uppgiftssamlingen. Bland 
dessa är nio personer polisens IT-tekniker, 50 personer anställda vid 
länskriminalavdelningens kriminalunderrättelsetjänst, 16 personer anställda vid 
POMS kriminalunderrättelsetjänst samt två personer som fått behörighet med 
anledning av särskilda ärenden. Behörigheten avser hela X:, oavsett vilka 
arbetsuppgifter tjänstemännen har haft. Den 1 oktober 2013 justerades 
behörigheterna för samtliga lokala kriminalunderrättelsetjänsters mappar. 
Behörigheterna ändrades på så sätt att endast personal vid den lokala 
kriminalunderrättelsetjänsten har behörighet till respektive mapp tillsammans 
med fem gruppchefer på länskriminalavdelningens kriminalunderrättelsetjänst. 
 
Uppgifter i uppgiftssamlingen har enligt polismyndigheten inte lämnats ut till 
någon myndighet utanför polisväsendet. Polismyndigheten i Skåne samarbetar 
dock med andra polismyndigheter och vid sådant samarbete kan uppgifter ha 
lämnats ut ur uppgiftssamlingen. 
 
Ingen loggning har skett när tjänstemän sökt, tagit del av eller på annat sätt 
behandlat uppgifter i uppgiftssamlingen.  
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4.4 Behovet av personuppgifterna i dag enligt polismyndigheten  

 
Polismyndigheten har uppgett att det i datamaterialet förekommer ”ett antal” 
personuppgifter som har samband med brottslig verksamhet och som bedöms 
ha fortsatt betydelse för att förebygga, förhindra och upptäcka brott. ”Flertalet” 
personer som förekommer i mappen ”Kringresande” är i nuläget föremål för 
pågående underrättelseverksamhet. Det finns därför enligt polismyndigheten ett 
fortsatt behov av att behandla de befintliga personuppgifterna samt att tillföra 
ny information om samband med brottslig verksamhet.   
 
5 NÄMNDENS BEDÖMNING 
 

5.1 Nämndens tillsyn 

 
Nämnden har som sagt tillsyn över polisens behandling av personuppgifter 
enligt PDL. Nämndens tillsyn syftar till att säkerställa att polisens 
personuppgiftsbehandling bedrivs i enlighet med lag och annan författning. 
 
Polismyndigheten beslutade den 28 februari 2013 att den särskilda 
undersökningen skulle löpa ut och att de aktuella uppgifterna skulle behandlas i 
en gemensamt tillgänglig uppgiftssamling. Efter detta beslut är PDL tillämplig 
på den aktuella uppgiftssamlingen. Nämnden har därmed tillsyn över 
behandlingen av personuppgifter i uppgiftssamlingen. 
 
Nämndens bedömning grundar sig på hur uppgiftssamlingen såg ut den 24 
september 2013, då nämnden påbörjade inspektionen i ärendet.   
 
5.2 Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är alltför vitt 
 
Polisen får enligt 2 kap. 7 § PDL behandla personuppgifter om det behövs för 
att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, för att utreda eller 
beivra brott, eller för att fullgöra förpliktelser som följer av internationella 
åtaganden.  
 
Polismyndigheten i Skåne har uppgett att ändamålet med den aktuella 
uppgiftssamlingen har varit och alltjämt är ”att identifiera och kartlägga 
allvarlig brottslig verksamhet av länsövergripande karaktär genom att lokalt 
identifiera och kartlägga nyckelpersoner och nätverk kring dessa”. Detta 
ändamål går tillbaka till år 2009, då en särskild undersökning enligt GPDL 
inleddes. Ändamålet ansluter enligt polismyndigheten till den inriktning som 
den nationella underrättelseverksamheten skulle ha enligt chefen för 
Rikskriminalpolisen.  
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Det av polismyndigheten angivna ändamålet med uppgiftsamlingen kan inte 
rimligen uppfattas på annat sätt än att uppgifterna behandlas inom ramen för 
myndighetens underrättelseverksamhet. Att personuppgifter får behandlas för 
detta ändamål framgår av 2 kap. 7 § 1 p. PDL.  
 
Det är emellertid inte tillräckligt att det finns ett sådant ändamål angivet för att 
personuppgiftsbehandling ska anses tillåten. I 2 kap. 2 § PDL föreskrivs att 
också vissa bestämmelser i personuppgiftslagen ska följas när personuppgifter 
behandlas med tillämpning av PDL. Grundläggande krav på behandlingen av 
personuppgifter finns i 9 § PUL. Av intresse i detta sammanhang är särskilt 
bestämmelserna i paragrafens första stycke c), där det föreskrivs att den 
personuppgiftsansvarige ska se till att personuppgifter samlas in bara för 
särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.  
 
Av vad som nu sagts följer att polismyndigheten redan vid insamlandet av 
personuppgifter måste ha klart för sig för vilket närmare preciserat ändamål 
som insamlingen sker.20 
 
Polismyndigheten har framhållit att det ändamål som angavs för den särskilda 
undersökningen är det enda som finns för uppgiftssamlingen ”Kringresande”. 
Något mer preciserat ändamål finns således inte. Myndigheten har särskilt 
understrukit att benämningen på uppgiftssamlingen och de filer som ingår i 
denna inte säger något om ändamålet.    
 
Det ändamål som polismyndigheten har angett är enligt nämnden alldeles för 
generellt formulerat för att uppfylla lagens krav. Om man skulle godta detta 
ändamål, skulle ett orimligt stort antal uppgifter av mycket varierande slag 
kunna registreras i uppgiftssamlingen. Det angivna ändamålet utgör således 
inte en tillräcklig precisering av syftet med uppgiftssamlingen på det sätt som 
PDL kräver. Enligt nämndens uppfattning innebär en brist på precisering av 
ändamål i praktiken att PDL:s integritetsskydd sätts ur spel. Det av 
polismyndigheten angivna ändamålet kan därför inte godtas. 
 
Beträffande uppgifter som gjorts gemensamt tillgängliga ska det dessutom 
enligt 3 kap. 3 § PDL genom en särskild upplysning eller på något annat sätt 
framgå för vilket närmare ändamål personuppgifterna behandlas. En 
upplysning om ändamålet med behandlingen kan vara en förutsättning för att 
tillsynsmyndigheterna ska kunna kontrollera att viss behandling är berättigad 
och sker i enlighet med lagens bestämmelser. Framför allt av verksamhetsskäl 
är information om ändamålet med behandlingen viktig för att de tjänstemän 
som får tillgång till personuppgifter ska kunna värdera uppgifterna korrekt och 

                                                 
20 Prop. 2009/10:85 s. 97 f. 
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använda sig av dem på ett effektivt och lagenligt sätt.21 Det ska vara tydligt för 
vilket slag av brott eller brottslighet etc. som behandlingen sker, exempelvis ett 
underrättelseprojekt om vapensmuggling från Y-land. Det behövs dock normalt 
inte någon särskild upplysning beträffande uppgifter som behandlas i ett 
avgränsat underrättelseprojekt, t.ex. en särskild undersökning, om detta har ett 
tydligt definierat ändamål.22

  
 
Som ovan har konstaterats framgår inte något närmare ändamål för den 
aktuella uppgiftssamlingen, vare sig genom särskild upplysning eller på något 
annat sätt. Det ändamål som enligt polismyndigheten fortfarande gäller och 
som anges i beslutet om den särskilda undersökningen ”Länsövergripande 
brottslighet” uppfyller som redan nämnts inte kravet på angivande av ett 
preciserat ändamål och följaktligen inte heller kravet på angivande av närmare 
ändamål.  
 
5.3 Behovet av att behandla personuppgifterna och sambandet med den 

misstänkta brottsliga verksamheten är otillräckligt  
 
Även om det av polismyndigheten angivna ändamålet är alltför vitt för att 
uppfylla kraven i PDL, måste nämnden utgå från detta ändamål vid sin fortsatta 
prövning av uppgiftssamlingen. 
 
Av 2 kap. 7 § PDL framgår att en grundläggande förutsättning för att en 
personuppgift ska få behandlas i polisens brottsbekämpande verksamhet är att 
den behövs för något av de ändamål för vilka polisen får behandla 
personuppgifter. Med detta avses att det ska finnas ett konkret behov av att 
utföra behandlingen och att detta behov ska svara mot ändamålet med 
behandlingen. I ett underrättelseprojekt som rör en viss typ av allvarlig 
brottslighet bör inte underrättelseuppgifter som helt saknar samband med just 
det aktuella projektet få behandlas. Är uppgifterna av annat skäl av intresse för 
brottsbekämpningen, får de i stället behandlas inom ramen för ett annat 
underrättelseprojekt.23 Om behovet av personuppgifter upphör, ska 
personuppgiften tas bort från uppgiftssamlingen (se avsnitt 5.6). 
 
För att personuppgifter ska få göras gemensamt tillgängliga på det sätt som har 
skett, krävs – utöver att det finns ett behov av att behandla uppgifterna – att 
uppgifterna kan antas ha samband med misstänkt brottslig verksamhet. Vidare 
krävs antingen att den brottsliga verksamheten innefattar brott för vilket det är 
föreskrivet fängelse i ett år eller därutöver, eller att den misstänkta brottsliga 
verksamheten sker systematiskt (3 kap. 2 § första stycket p. 1 PDL).  

                                                 

21 A. prop. s 149. 
22 A. prop. s. 339. 
23 A. prop. s. 317 och 318. 
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Den brottslighet som polismyndigheten hänför sig till är av mycket blandat 
slag och förhållandevis vagt återgiven. Det talas främst om olika typer av 
bedrägerier men även om så varierande brottslighet som brott mot åldringar, 
inbrott och människohandel.  
 
Frågan är då dels om det finns ett behov av att behandla de personuppgifter 
som finns i uppgiftssamlingen, dels om det finns ett samband med den angivna 
misstänkta brottsliga verksamheten. Nämnden har i detta tillsynsärende inte 
prövat behovet av och sambandet med brottslighet för varje enskild 
personuppgift. Mer generellt kan dock följande konstateras.   
 
Av utredningen framgår att många av de personer som har registrerats tillhör 
samma familjer. Polismyndigheten har uppgett att uppgiftssamlingen 
ursprungligen upprättades för att viss relativt konkret brottslig verksamhet 
skulle förebyggas, nämligen de förväntade konflikterna mellan delar av fyra 
romska släkter i Staffanstorp. Sådana konflikter skulle enligt nämndens 
uppfattning kunna medföra ett behov av att i rimlig omfattning kartlägga 
personer i de inblandade släkterna förutsatt att det fanns något samband mellan 
personerna och den brottslighet som konflikterna befarades leda till. Enbart det 
förhållandet att en person är släkt med någon som kan misstänkas vara 
inblandad i brottslig verksamhet motiverar inte behandling av uppgifter om 
personen.  
 
Polismyndigheten har när det gäller behovet av personuppgiftsbehandling 
under senare tid hänvisat till en sprängning i Staffanstorp i september 2013. 
Den händelsen i sig kan emellertid inte rimligen motivera att samtliga 
personuppgifter rörande de romska släkterna bevaras i uppgiftssamlingen. 
 
Av de personer som finns i uppgiftssamlingen bor ett stort antal personer 

utanför Skåne. Den brottslighet som beskrivs har företrädesvis begåtts i Skåne. 
Denna omfattande registrering av uppgifter om personer som är bosatta utanför 
Skåne ska ses mot bakgrund av det angivna syftet, dvs. att lokalt identifiera och 
kartlägga nyckelpersoner och nätverk kring dessa. Det kan inte uteslutas att 
personer som bor utanför Skåne kan behöva kartläggas för detta ändamål, men 
nämnden kan svårligen se att alla dessa personer i uppgiftssamlingen skulle 
kunna ha någon direkt eller indirekt koppling till den angivna brottsliga 
verksamheten.  Såväl behovet av uppgifter som sambandet med brottsligheten 
kan således ifrågasättas avseende många av dessa personer.  
  
I uppgiftssamlingen finns över 1 000 barn registrerade. Polismyndigheten har 
uppgett att det kan finnas behov av att kartlägga och registrera även barn. 
Myndigheten har då främst hänvisat till att barns identitet kan behövas för att 
kartlägga enskilda vuxna, att det kan krävas kringuppgifter för att få korrekta 
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och fullständiga personuppgifter när man för in uppgifter från folkbokföringen 
och att barnen själva kan vara både offer för och redskap vid andras 
brottslighet. Polismyndigheten har vidare i en sekretessbelagd bilaga redogjort 
för bakgrunden till att 15 av barnen förekommer i uppgiftssamlingen. Som 
polismyndigheten själv konstaterar kan dock inte dessa skäl motivera att cirka 
1 000 barn har registrerats i uppgiftssamlingen. Av de 15 exempel som anges i 
den sekretessbelagda bilagan kan nämnden inte dra slutsatsen att det har varit 
motiverat att bevara alla uppgifter om dessa barn i en gemensamt tillgänglig 
uppgiftssamling rörande länsövergripande brottslighet. Om underrättelser leder 
till konkreta misstankar, bör en förundersökning rörande händelserna kunna 
inledas, varefter behovet av att ha kvar personuppgifter om barnet i 
uppgiftssamlingen ”Kringresande” ofta torde upphöra. Det är 
sammanfattningsvis oförklarligt varför det skulle finnas ett behov av att ha så 
många barn med i uppgiftssamlingen.  
 
Enligt polismyndigheten förekommer ett stort antal av personerna i 
uppgiftssamlingen i misstankeregistret och i belastningsregistret. Detta utgör 
enligt polismyndigheten i sig skäl att behandla uppgifter om dessa personer i 
den granskade uppgiftssamlingen. Den omständigheten att en person 
förekommer i andra polisiära register medför emellertid enligt nämndens 
uppfattning inte utan vidare att det finns ett behov av att behandla uppgifter om 
personen i den aktuella uppgiftssamlingen.  
 
Av de personer som finns i uppgiftssamlingen ”Kringresande” är omkring 200 
personer avlidna. PDL skyddar visserligen inte avlidna personer men nämnden 
vill ändå peka på att behovet av att ha uppgifter om alla dessa personer i 
uppgiftssamlingen är svårt att förstå. 
 
Sammanfattningsvis menar alltså nämnden att det inte ens om man utgår från 
det vida ändamål som polismyndigheten hänvisar till finns anledning att anta 
att det för varje personuppgift verkligen finns ett konkret behov av att behandla 
personuppgiften eller ett tillräckligt samband med den av polismyndigheten 
beskrivna brottsliga verksamheten. Det kan enligt nämnden slås fast att 
åtskilliga personer i uppgiftssamlingen inte borde finnas där. Nämnden får 
intrycket av att uppgiftssamlingen i vart fall delvis har kommit att få karaktären 
av en ”bra att ha”-uppgiftssamling.  
 
5.4 Behandlingen grundar sig inte enbart på personers etniska ursprung 
 
Som redogjorts för ovan tillåter inte PDL att personuppgifter behandlas enbart 
på grund av vad som är känt om bl.a. personens ras eller etniska ursprung 
(2 kap. 10 § PDL, se avsnitt 2.6). Frågan är då om det i uppgiftssamlingen 
”Kringresande” har behandlats personuppgifter enbart på grund av att 
personerna är romer. 
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Det kan inledningsvis konstateras att ordet rom eller motsvarande inte finns i 
uppgiftssamlingen. Vidare framgår det av utredningen att begreppet 
kringresande används i andra polisiära sammanhang, t.ex. i det allmänna 
spaningsregistret för att beskriva brottslighet som är mobil.   
 
Nämnden anser emellertid att den beteckning som har använts för 
uppgiftssamlingen – Kringresande – ändå leder tankarna till resandefolket, en 
term som ibland används för romer, även om ordet ofta används för 
folkgrupper med annat ursprung än romernas. En av anledningarna till att 
uppgiftssamlingen upprättades var enligt polismyndigheten en konflikt mellan 
olika romska familjer. Det framgår vidare av utredningen att polismyndigheten 
tidigare har benämnt en del av uppgiftssamlingen ”Konflikt, Staffanstorp 
romer”. Denna uppgiftssamling har numera i vart fall delvis uppgått i 
uppgiftssamlingen ”Kringresande”. Såväl excelfilen ”PMF-relation konflikten” 
som ”.anb”-filerna synes också utgå från släktband, vilket talar för att det torde 
röra sig i huvudsak om personer som är släkt med varandra.  
 
Vidare uppgav företrädare för polismyndigheten inledningsvis på nämndens 
direkta fråga att den aktuella uppgiftssamlingen endast innehöll uppgifter om 
personer som är romer eller personer som är gifta med romer. Först senare har 
polismyndigheten gjort gällande att så inte är fallet och att det inte ens är 
möjligt att göra ett sådant påstående, eftersom myndigheten inte har tillgång till 
sådana uppgifter.  
 
Vad som nu sagts leder nämnden till slutsatsen att många personer i 
uppgiftssamlingen har romskt ursprung. Att en person finns i uppgiftsamlingen 
kan alltså i och för sig innebära ett utpekande av personen som tillhörande 
etniciteten rom. Nämnden kan emellertid inte i detta tillsynsärende slå fast 
exakt hur många eller vilka personer i uppgiftssamlingen som är romer.  
 
Frågan är om polismyndigheten har behandlat uppgifter om personerna i 
uppgiftssamlingen enbart på grund av vad som är känt om deras etnicitet. 
 
Som redogjorts för ovan (avsnitt 5.3) framstår det som uteslutet att det 
verkligen finns ett behov av samtliga personuppgifter som är registrerade i 
uppgiftssamlingen. Alltför många personer och personuppgifter är alltså 
registrerade, vilket innebär att registret i vart fall delvis har kommit att få 
karaktären av en ”bra att ha”-uppgiftssamling. Denna omständighet i förening 
med att åtskilliga personer i uppgiftssamlingen är av romsk härkomst kan ge 
intryck av att just den etniska tillhörigheten har varit orsaken till att personer är 
registrerade i uppgiftssamlingen. 
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Av vad som framkommit i utredningen kan emellertid inte slutsatsen dras att 
personuppgifter har registrerats i uppgiftssamlingen ”Kringresande” enbart på 
grund av att personerna har romskt ursprung. Det förefaller i stället vara så att 
personer har registrerats på grund av sitt, ofta avlägsna, släktskap till personer 
som kartlagts antingen på grund av att de är misstänkta för brott eller därför att 
de kunde befaras begå brottslig verksamhet. Nämnden drar alltså slutsatsen att 
grunden för registreringarna är mer eller mindre välgrundade misstankar om 
brottslighet och inte etnicitet. Polismyndigheten kan följaktligen inte anses ha 
behandlat eller behandla uppgifter om personer enbart på grund av vad som är 
känt om deras etnicitet. 
 
5.5 Hanteringen av tillgången till personuppgifter och loggning är bristfällig 

 
Tillgången till personuppgifter ska enligt 2 kap. 11 § PDL begränsas till vad 
varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Enligt 
uppgift från polismyndigheten har 100 personer haft tillgång till den aktuella 
personuppgiftssamlingen. Endast en handfull av dessa personer har emellertid 
enligt polismyndigheten haft användning av och faktiskt behandlat 
personuppgifterna i uppgiftssamlingen. Behörigheten till uppgifterna har 
därmed uppenbarligen inte begränsats till de användare som har haft behov av 
dem för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter, vilket är ett krav enligt PDL. 
 
I förarbetena betonas att det åligger polisen att se till att lagstiftningen 
tillämpas med respekt för enskildas integritet samt att PDL ställer högre krav 
än tidigare på att polisen genom tekniska åtgärder begränsar den enskilde 
tjänstemannens tillgång till information. Loggning nämns som ett sätt för 
polisen att försäkra sig om att varje användare bara får del av den information 
han eller hon behöver.24 
 
När personuppgifter i den aktuella uppgiftssamlingen har behandlats har ingen 
loggning skett enligt polismyndigheten. Det går alltså inte att i efterhand se 
vilka åtgärder som har vidtagits eller i vilken uträckning uppgifter och 
handlingar har lämnats ut och i så fall till vem. Tillsammans med 
behörighetsbegränsning utgör loggning ett centralt verktyg för att upprätthålla 
integritetsskyddet vid personuppgiftsbehandling enligt PDL. Att loggning inte 
har skett eller sker är således en brist ur integritetsperspektiv.  
 
5.6 Registervården har inte skötts 

 
Av 2 kap. 12 § PDL följer att personuppgifter inte får bevaras under längre tid 
än vad som behövs för något av PDL:s ändamål. Därutöver finns särskilda 
tidsbegränsningar beträffande vissa typer av uppgifter (se 3 kap. 14 § PDL).  

                                                 
24 31 § personuppgiftslagen och RPSFS 2009:4, FAP 174-1. 
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En personuppgift ska alltså tas bort så snart den inte längre behövs. Det innebär 
också att om polisen råkar inhämta mer information än nödvändigt, t.ex. genom 
att automatiskt hämta information från en databas, ska den onödiga uppgiften 
omedelbart tas bort.25 Nämnden konstaterar att gallring borde ha skett av de 
personuppgifter som det inte föreligger ett konkret behov av (jfr avsnitt 5.3). 
Som anförts tidigare kan dock nämnden inte i detta uttalande ange exakt vilka 
personuppgifter som borde tas bort från registret. 
 
I excelfilen ”PMF-relation konflikten” verkar ett antal rader saknas. Detta 
skulle kunna tyda på att viss gallring har skett. Polismyndigheten har dock inte 
kunnat redogöra för i vilken omfattning gallring har skett. Vidare har 
polismyndigheten förklarat att ingen automatisk gallring har kunnat ske på 
grund av tekniska problem. Nämnden anser att avsaknaden av tekniska 
lösningar för att möjliggöra automatisk gallring inte utgör en godtagbar ursäkt 
för att gallring i tillräcklig utsträckning inte har skett.  
 
5.7 Det saknas särskilda upplysningar om vilka som inte är misstänkta 

 
I 3 kap. 4 § PDL ställs krav på att det vid behandling av uppgifter som har 
gjorts gemensamt tillgängliga ska framgå om en uppgift avser en person som 
inte är misstänkt. Kravet gäller endast om det inte finns några som helst 
misstankar mot den aktuella personen. Föreligger det någon form av misstanke 
– vare sig det handlar om ”skälig misstanke” eller om någon annan 
misstankegrad – behöver någon tilläggsupplysning inte lämnas. Om det 
framgår av sammanhanget att det inte är fråga om en misstänkt person, behöver 
någon särskild upplysning inte lämnas.26 
 
Polismyndigheten har uppgett att många av personerna i den granskade 
uppgiftssamlingen inte är misstänkta för något brott eller för att ha utövat eller 
komma att utöva brottslig verksamhet. Någon särskild upplysning i denna 
uppgiftssamling om vilka dessa personer är finns dock inte. Det spelar därvid 
ingen roll, som polismyndigheten tycks mena, om upplysningen kan inhämtas 
från eventuell andra för polismyndigheten tillgängliga datafiler. Även 
avsaknaden av särskilda upplysningar om vilka som inte är misstänkta är 
således en brist.  
 
 
 
 
 

                                                 
25 2 kap. 2 § första stycket 3 PDL och 9 § första stycket e) och f) personuppgiftslagen. 
26 A. prop. s. 340. 
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5.8 Avslutande kommentarer 

 
Nämnden konstaterar alltså följande brister i uppgiftssamlingen 
”Kringresande”. 

• Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen i ”Kringresande” är för 
oprecist för att kunna ligga till grund för insamling och annan 
behandling av personuppgifter. Följaktligen är inte heller kravet på 
angivande av det närmare ändamålet med personuppgifterna uppfyllt.  

• Det finns inte ett behov av en så omfattande registrering av 
personuppgifter. 

• Det saknas ett tillräckligt samband mellan den av polismyndigheten 
angivna brottsligheten och ett stort antal av personuppgifterna. 

• Tillgången till personuppgifter har inte begränsats till varje tjänstemans 
behov.  

• Ingen loggning har förekommit när personuppgifter har behandlats. 
• Det går inte att avgöra om gallring har förekommit. Om gallring har ägt 

rum har polismyndigheten i vart fall inte gallrat i tillräcklig utsträckning. 
• Upplysningar om vilka personer som inte är misstänkta saknas. 

 
Sammanfattningsvis finner nämnden att polismyndighetens personuppgifts-
behandling i flera avseenden inte överensstämmer med lag.  
 
Nämnden förutsätter att polismyndigheten snarast vidtar de åtgärder som krävs 
för att personuppgiftsbehandlingen i den granskade uppgiftssamlingen ska ske i 
enlighet med PDL. Nämnden avser att följa upp detta tillsynsärende med en 
granskning av vilka åtgärder som polismyndigheten har vidtagit med anledning 
av nämndens uttalande. 
 
5.9 Upplysningar 

 
En enskild person som vill att det ska göras en kontroll av om just hans eller 
hennes personuppgifter har hanterats i strid med lag i uppgiftssamlingen kan 
vända sig till nämnden med en begäran om detta (se www.sakint.se för 
ytterligare information).  
 
Nämnden har, som framgått ovan, inte i detalj granskat samtliga 
personuppgifter i den aktuella uppgiftssamlingen. Nämnden kan därför inte 
inom ramen för detta tillsynsärende uttala sig om huruvida någon eller några 
personer kan ha rätt till skadestånd med anledning av att Polismyndigheten i 
Skåne har behandlat uppgifter om dem på ett otillåtet sätt. Den som anser sig 
ha rätt till skadestånd till följd av polismyndighetens hantering av 
uppgiftssamlingen kan dock själv vända sig till Justitiekanslern för sådan 
prövning.  
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Detta uttalande har beslutats av nämnden. I beslutet har ledamöterna Sigurd 
Heuman, ordförande, Susanne Nylund, Susanne Eberstein, Ulf Grape, Leif 
Hallberg, Berit Jóhannesson, Alf Karlsson, Eric Myrin och Stefan Tornberg 
deltagit (ledamöterna är eniga). Föredragande har varit Patrik Skogh. 
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1. Beslut 

1. Förundersökningen läggs ned av de skäl som framgår av avsnitt 9 nedan, 0150-
K4478-13 och 0150-K4485-13. 

2. I beslag tagna elektroniska kopior av personuppgiftsamlingar hävs och ska förva-
ras i utredningsakten, blgnr. 2013-0150-BG57-1 

2. Inledning 

Tidningen Dagens Nyheter publicerade en serie tidningsartiklar med start den 23 sep-

tember 2013 där det gjordes gällande att Polismyndigheten i Skåne upprättat ett olag-

ligt register över mer än 4 000 romer. I anledning av uppgifterna inleddes en förunder-

sökning vid Riksenheten för polismål då det fanns anledning att anta att brott som hör 

under allmänt åtal förövats vid polismyndighetens personuppgiftsbehandling. 

Det finns idag uppskattningsvis omkring 50 000 romer i Sverige. Romerna tillhör en av 

fem nationella minoriteter. I Sverige förekommer ingen etnisk registrering eller sam-

hällsstyrd bokföring av tillhörighet till en nationell minoritet. Huruvida en person ska 

anses tillhöra en nationell minoritet eller inte bygger på den s.k. självidentifikations-

principen. Den enskilde individen ska själv ha en vilja att tillhöra minoritetsgruppen 

och avgör själv hur den viljan ska manifesteras. Romerna i Sverige har utsatts för s.k. 

antiziganism och är kanske den etniska grupp i Sverige som hårdast har drabbats av 

fördomar och diskriminering.1    

Ett stort antal anmälningar i saken har inkommit till Riksenheten för polismål efter det 

att förundersökningen inletts. Samtliga anmälningar utom två har avslutats, då dessa 

uppfattats som s.k. dubbelanmälningar – de har avsett samma förhållande som de icke 

avslutade anmälningarna. 

Det antecknas att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) i september 2013 

inlett en särskild tillsyn av Polismyndigheten i Skånes nu aktuella personuppgiftsbe-

handling.  SIN har i uttalande den 15 november 2013 funnit att polismyndighetens be-

handling av personuppgifterna i flera hänseenden inte varit laglig.2 

Det antecknas vidare att justitiekanslern den 16 oktober 2013 inlett en förundersök-

ning avseende ifrågasatt brott mot tystnadsplikten då det av tidningsartiklarna synes 

framgå att hela eller delar av register som förts hos Polismyndigheten i Skåne har läm-

nats ut till företrädare för Dagens Nyheter.3 Justitiekanslern har överlämnat hit att 

                                                 
1 Se vidare; Romers rätt – en strategi för romer i Sverige (SOU 2010:55) 
2 SIN Dnr 173-2013 
3 JK 6462-13-30  
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verkställa förundersökningen och att återredovisa resultatet. Förundersökningen av-

seende ifrågasatt brott mot tystnadsplikten omfattas inte av detta beslut.4 

3. Åklagarens uppgift 

Åklagarmyndigheten är inte en tillsynsmyndighet. En allmän åklagares uppgift är att 

göra straffrättsliga bedömningar och utreda och lagföra sådana brott där det på objek-

tiv grund kan emotses en fällande dom vid en domstolsprövning. Det är inte åklagarens 

uppgift att lagföra varje formellt eller annat fel, omdömesbrist eller andra tillkorta-

kommanden om inte dessa samtidigt når upp till en brottslig nivå.  

4. Tillämplig lag 

Före den 1 mars 2012 reglerade polisdatalagen (1998:622) – här benämnd den äldre 

polisdatalagen – utöver personuppgiftslagen (1998:204) behandlingen av personupp-

gifter i polisens verksamhet.  Den 1 mars 2012 ersattes den äldre polisdatalagen av 

polisdatalagen (2010:361) – här benämnd den nya polisdatalagen.  

Av övergångsbestämmelserna till den nya polisdatalagen framgår att den äldre polis-

datalagen ska gälla t.o.m. utgången av år 2014 i fråga om behandling av personuppgif-

ter i en särskild undersökning som inletts före det att den nya polisdatalagens trätt i 

kraft.  

Polismyndigheten i Skåne beslutade den 22 oktober 2009 att inleda en särskild under-

sökning (SU).5 Polismyndigheten har förlängt den särskilda undersökningen till och 

med den 27 februari 2013. Den 28 februari 2013 meddelade myndigheten, nu med 

stöd av den nya polisdatalagen, ett nytt beslut om behandling av personuppgifter i en 

särskild uppgiftssamling som är gemensamt tillgänglig.6 Något direkt beslut att avsluta 

den särskilda undersökningen eller personuppgiftssamlingarna synes inte ha medde-

lats. Eftersom det i detta ärende är fråga om personuppgiftsbehandling som i allt vä-

sentligt skett med stöd av den särskilda undersökningen ska, i straffrättsligt hänse-

ende, i första hand den äldre polisdatalagens regler med dess följdförfattningar tilläm-

pas på den ifrågasatta behandlingen. Den nya polisdatalagen kan dock vara tillämplig 

på personuppgiftsbehandling under den relativt korta period som skett efter den 27 

februari 2013 vilket dock i praktiken saknar betydelse vid den straffrättsliga pröv-

ningen. Den nya polisdatalagen kan dock i vissa hänseenden få betydelse vid den straff-

rättsliga bedömningen på sätt som framgår nedan av avsnitt 6. 

                                                 
4 AM-139971-13/0150-K4704-13 
5 AA 491-41666/09, AH-491-70/09 
6 Diarienummer saknas. 
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5. Personuppgiftsbehandling i polisens kriminalunderrättelse-

verksamhet, bestämmelser och förarbeten 

Den äldre polisdatalagen reglerar - utöver personuppgiftslagen - behandling av per-

sonuppgifter i polisens verksamhet för att; - förebygga brott och andra störningar av 

den allmänna ordningen och säkerheten, - övervaka den allmänna ordningen och sä-

kerheten, hindra störningar därav samt ingripa när sådana har inträffat eller - bedriva 

spaning och utredning i fråga om brott som hör under allmänt åtal.  

I den nya polisdatalagen anges att syftet med lagen är att ge polisen möjlighet att be-

handla personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt i sin brottsbekämpande verksamhet 

och att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behand-

ling. Den nya polisdatalagen gäller vid behandling av personuppgifter i polisens brotts-

bekämpande verksamhet om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om 

personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av person-

uppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.  

Av lagen framgår sålunda bl.a. att personuppgifter får behandlas om det behövs för att 

förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet samt för att utreda och beivra 

brott.  

Av förarbetena till den äldre polisdatalagen framgår bl.a. följande. Kriminalunderrät-

telseverksamhet bedrivs på alla nivåer inom polisväsendet, inte minst i det vardagliga 

polisarbetet ute på fältet. Det kan t.ex. handla om att kartlägga narkotikans vägar eller 

beskriva strukturen av viss organiserad brottslighet. Genom egna iakttagelser, tips el-

ler upplysningar samlar polisen fortlöpande in sådan information som ger anledning 

att misstänka att brottslig verksamhet förekommer. Den information polisen får i sin 

spaningsverksamhet innehåller ofta uppgifter som tyder på brottslig verksamhet utan 

att det finns någon misstanke om ett konkret brott. 

Kriminalunderrättelseverksamheten kännetecknas av att uppgifter, som var för sig inte 

är tillräckliga för att utgöra brott, bevaras, bearbetas och analyseras i särskilda under-

sökningar för att i ett senare skede kunna användas i en förundersökning eller annan 

åtgärd för att förebygga, förhindra eller upptäcka brott. Sådana särskilda undersök-

ningar kan t.ex. inledas för att undersöka restaurangverksamheten i en viss stad, för 

att kartlägga narkotikans vägar för att komma åt en narkotikaliga eller för att kartlägga 

ekonomiska transaktioner i syfte att komma åt eventuellt bakomliggande brottslighet. 

I en sådan särskild undersökning samlas en mängd uppgifter in. Självklart innehåller en 

särskild undersökning inte bara uppgifter om misstänkta personer. Alla uppgifter som 

på något sätt har samband med den undersökning som bedrivs bearbetas.7  

                                                 
7 Prop. 1997/98:97 s. 121 
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I det följande lämnas en redovisning av de bestämmelser och vissa uttalanden i förar-

betena som aktualiserats under förundersökningen.8 

5.1 Förutsättningar 

Enligt 14 § 1 st den äldre polisdatalagen får personuppgifter behandlas i kriminalun-

derrättelseverksamheten endast om en särskild undersökning har inletts och det finns 

anledning att anta att allvarlig brottslighet har utövats eller kan komma att utövas. Av 

3 § framgår att med allvarlig brottslighet avses verksamhet som innefattar brott för 

vilket är föreskrivet fängelse i två år eller däröver. 

I 2 kap. 7 § den nya polisdatalagen anges bl.a. att personuppgifter får behandlas dels 

om det behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet och 

dels för att utreda eller beivra brott. I den nya polisdatalagen uppställs inte ett krav på 

beslut om en särskild undersökning. Av 3 kap. 2 § framgår att sådana personuppgifter 

får behandlas som kan antas ha samband med brottslig verksamhet, om den miss-

tänkta brottsligheten innefattar brott för vilket är föreskrivet fängelse i ett år eller där-

över eller sker systematiskt.9   

5.1.1 Ändamål och villkor 

Enligt 15 § den äldre polisdatalagen ska polismyndighetens beslut om behandling av 

personuppgifter innehålla uppgifter om ändamålet med behandlingen och de villkor i 

övrigt som behövs för att förebygga otillbörligt intrång i de registrerades personliga 

integritet.  

Av 3 kap. 3 § den nya polisdatalagen framgår att det genom en särskild upplysning eller 

på annat sätt ska framgå för vilket närmare ändamål personuppgifterna behandlas. 

Av förarbetena till den äldre polisdatalagen framgår bl.a. följande. Det är av stor vikt 

att man i samband med beslutet att inleda en behandling av personuppgifter i en sär-

skild undersökning anger ett så preciserat ändamål för behandlingen som möjligt och 

att det då även meddelas föreskrifter som behövs för att förebygga intrång i den per-

sonliga integriteten. […] Det kan t.ex. röra sig om en förteckning över vilka personer 

                                                 
8 Se också polisdataförordningarna (SFS 1998:81 och 2010:1155 med övergångsbestämmel-
ser) samt Rikspolisstyrelsens (RPS) föreskrifter och allmänna råd om användningen av IT-sy-
stem inom polisen(RPSFS 2005:8, FAP 170-1), RPS föreskrifter om säkerhet vid Polisens in-
formationsbehandling med stöd av IT (RPSFS 2009:4, FAP 174-1), RPS föreskrifter om det in-
ternationella kriminalunderrättelseregistret (KUR), särskilda undersökningar och Europols in-
formationssystem (RPSFS 2008:9, FAP 447-1) samt RPS föreskrifter och allmänna råd om be-
handling av personuppgifter i Polisens brottsbekämpande verksamhet (RPSFS 2001:11, FAP 
171-3) som ersatte FAP 447-1 den 1 mars 2012 dock med övergångsbestämmelser som inne-
bär att FAP 447-1 ska gälla intill utgången av 2014 avseende personuppgiftbehandling som 
skett med stöd av en särskild undersökning som beslutats före den 1 mars 2012.   
9 Här är det fråga om personuppgifter som är ”gemensamt tillgängliga” 
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som arbetar med undersökningen och som får ha tillgång till uppgifterna, hur inform-

ation hämtas, hur arbetet skall ske och avrapporteras m.m. [...] 

Ändamålet med behandlingen av uppgifterna i sådana undersökningar bör vara att be-

arbeta och analysera inhämtat material för att få fram så mycket information att det 

finns tillräckligt underlag för att kunna meddela beslut om förundersökning eller om 

särskilda åtgärder för att förebygga eller förhindra brott. Det ligger i sakens natur att 

ändamålsbestämmelser ofta måste formuleras tämligen generellt.10   

5.1.2 Vad får behandlas 

Den äldre polisdatalagen gäller alltså utöver personuppgiftslagen. Enligt personupp-

giftslagen får uppgifter inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det 

för vilket uppgifterna hämtades in. Personuppgiftslagens bestämmelser om behand-

ling av uppgifter innebär att en automatiserad behandling av personuppgifter endast 

får innehålla de personuppgifter som är nödvändiga för undersökningen. Det krävs så-

ledes alltid att personuppgifterna har anknytning till den särskilda undersökningen. 

Någon annan begränsning finns emellertid inte. Det innebär att även uppgifter om per-

soner som inte är misstänkta, t.ex. arbetskamrater, vittnen, familjemedlemmar och 

andra personer med anknytning till undersökningen får behandlas.11 Även av den nya 

polisdatalagen följer att alla uppgifter som är nödvändiga för ändamålet får behandlas. 

5.1.3 Loggning 

Enligt 9 kap. 11 § Rikspolisstyrelsens föreskrifter om säkerhet vid Polisens informat-

ionsbehandling med stöd av IT (RPSFS 2009:4 FAP 174-1) ska loggning ske av varje åt-

komst till aktiviteter i IT-system som är avsedda för behandling av särskilt skyddsvärda 

uppgifter. Det framgår också av Polismyndigheten i Skånes beslut den 30 oktober 2009 

och den 1 juli 2011 om Rutiner för gallring av särskilda undersökningar avseende den 

länsöverskridande brottsligheten att loggning på visst sätt ska ske av åtgärder i per-

sonuppgiftssamlingarna. 

5.1.4 Spridningen 

Enligt 18 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess för upp-

gift som hänför sig till personuppgiftsbehandling av här aktuellt slag om det inte står 

klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder 

motverkas eller den framtida verksamheten skadas. 

Enligt 35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen gäller vidare sekretess för uppgift 

om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden som förekommer i verksam-

het som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott och som bedrivs av 

                                                 
10 Prop. 1997/98:97 s. 121, 124 och 172 
11 Prop. 1997/98:97 s. 171 
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bl.a. en polismyndighet, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den en-

skilde eller någon närstående till denne lider skada eller men. 

Den som röjer en uppgift som han är skyldig att hemlighålla kan fällas till ansvar för 

brott mot tystnadsplikten enligt 20 kap. 3 § brottsbalken. 

Enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter (se not 8) finns särskilda behörighetsföreskrifter 

som också gäller för uppgifter i en personuppgiftssamling som sker med stöd av en 

särskild undersökning.  I beslut den 30 oktober 2009 och den 1 juli 2011 om Rutin för 

gallring av särskilda undersökningar12 har Polismyndigheten i Skåne angivit villkor som 

bl.a. ska hindra att innehållet i personuppgiftssamlingarna sprids till obehöriga. 

5.2 Särskilt känsliga uppgifter, t.ex. etnicitet  

5 § den äldre polisdatalagen och 2 kap. 10 § den nya polisdatalagen föreskriver att 

uppgifter om en person inte får behandlas enbart på grund av vad som är känt om 

personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska överty-

gelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuella läggning. Om uppgifter om en 

person behandlas på annan grund får uppgifterna kompletteras med sådana uppgifter 

om det är oundgängligen nödvändigt för syftet med behandlingen 

Av förarbetena till den äldre polisdatalagen framgår bl.a. följande. Polisen kan undan-

tagsvis ha ett befogat intresse av att i en utredning eller i en särskild undersökning i 

underrättelseverksamhet kunna anteckna sådana känsliga uppgifter som ovan avses. 

Om andra uppgifter gör att det finns anledning att behandla uppgifter om en person 

bör polisen därför undantagsvis få behandla också sådana känsliga uppgifter. I enlighet 

med Europarådets rekommendation bör det dock förutsätta att behandlingen är ound-

gängligen nödvändig.13  

5.3 Särskild upplysning 

Av 14 § 2 st. den äldre polisdatalagen framgår att uppgifter om en enskild person som 

det inte finns någon misstanke mot skall förses med en upplysning om detta förhål-

lande. Motsvarande bestämmelse finns i 3 kap. 4 § den nya polisdatalagen. 

Följande framgår i förarbetena till den äldre polisdatalagen. Regeringen delar den upp-

fattning som framförts från remisshåll, att det bör göras skillnad mellan personer som 

är misstänkta för brottslighet och de som inte är det. […] Regeringen anser det däre-

mot vara en lämplig lösning att uppgifter om personer som själva inte är misstänkta 

för brottslighet förses med en anteckning om att de inte är misstänkta. På så sätt kan 

                                                 
12 AH-491-70/09 resp. AA-182-6688/08 
13 Prop. 1997/98:97 sid. 101 
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det integritetsintrång som den automatiserade behandlingen innebär för en icke miss-

tänkt person begränsas utan att ändamålet med registret går förlorat.14  

5.4 Bevarande och gallring 

Enligt 13 § den äldre polisdatalagen ska uppgifter som inte längre behövs för sitt än-

damål gallras om inte annat sägs i lagen. Av 16 § följer att uppgifter som behandlas ska 

gallras senast ett år efter det att beslutet om behandling av personuppgifter fattades. 

Om det är av särskild betydelse för att den särskilda undersökningen ska kunna avslu-

tas får dock uppgifterna behandlas under längre tid.  

I 2 kap. 12 § den nya polisdatalagen stadgas att personuppgifter inte får bevaras under 

längre tid än vad som behövs för något eller några av det i den lagen angivna ändamå-

len.15 3 kap. 9-13 §§ innehåller särskilda bevarandebestämmelser avseende person-

uppgifter i ärenden om utredning eller beivrande av brott.  3 kap. 14-15 §§ innehåller  

bevarande- och gallringsbestämmelser för övriga personuppgifter. Av 14  § 2 st. följer 

bl.a. att för uppgifter som kan antas ha samband med misstänkt brottslig verksamhet, 

om den misstänkta verksamheten innefattar brott för vilket är föreskrivet fängelse i 

ett år eller därutöver eller om verksamheten skett systematiskt, gäller en gallringsfrist 

om tre år efter utgången av det kalenderår då registreringen avseende personen gjor-

des.  För brott för vilka det är föreskrivet fängelse i två år eller däröver gäller en mot-

svarande gallringsfrist om fem år.  

I förarbetena till den äldre polisdatalagen sägs bl.a. följande. När en särskild undersök-

ning inleds kan det vara svårt att göra en bedömning av hur lång tid undersökningen 

kommer att ta. Regeringen anser därför inte att det är meningsfullt att föreskriva att 

det redan på detta stadium skall anges när undersökningen avses vara avslutad. Det är 

däremot av särskild betydelse ur integritetsskyddssynpunkt att behandlingen normalt 

bara får en kort varaktighet i tiden. Det kan garanteras genom att det [  ] införs en 

bestämmelse om att uppgifter som behandlas skall gallras senast ett år efter det att 

beslutet att inleda behandlingen fattades. [Uppgifterna bör] få behandlas under längre 

tid, om det är av särskild betydelse för att den särskilda undersökningen skall kunna 

avslutas.16   

6. Bestämmelser av straffrättslig betydelse 

Behandlingen av personuppgifter är reglerad i lag och avser sådana handläggningsupp-

gifter som är tänkta att föregå myndighetsutövningsbeslut såsom att upprätta anmäl-

ningar, inleda förundersökningar eller vidta preventiva eller andra brottsförebyggande 

                                                 
14 Prop. 1997/98:97 s. 125 
15 Se avsnitt 5.1 om den nya polisdatalagens ändamålsbestämmelser. 
16 Prop. 1997/98:97 s. 124 



 Åklagarmyndigheten BESLUT Sida 

 

9 (25) 

  Riksenheten för polismål  Handling 

 

 

 Överåklagare Mats Åhlund 2013-12-20 Ärende 

 

AM 139971-13 

 

 

   Handläggare  

       

 

 
åtgärder. Personuppgiftsbehandlingen omfattar alltså åtgärder som ingår som ett led 

i myndighetsutövningen eller på annat sätt står i ett mycket nära tidsmässigt och funkt-

ionellt samband med denna. Bedömningen blir därför att polisens behandling av per-

sonuppgifterna sker vid myndighetsutövning.17 Att behandlingen skett vid myndighets-

utövning är en förutsättning för att ansvar för tjänstefel ska kunna komma i fråga. 

Som tidigare anförts ska den äldre polisdatalagen i första hand tillämpas på de nu ifrå-

gasatta personuppgiftssamlingarna. I ett straffrättsligt sammanhang gäller dock lagen 

(1964:163) om införande av brottsbalken (den s.k. promulgationslagen). Av den lagen 

följer att bestämmelserna i den nya polisdatalagen ska gälla om reglerna i dessa leder 

till frihet från straff eller till lindrigare straff. Det betyder att en jämförelse mellan de 

båda polisdatalagarna måste göras och de för de ansvariga befattningshavarna för-

månligaste bestämmelserna tillämpas. Bestämmelserna i både den äldre och den nya 

polisdatalagen med deras respektive följdförfattningar mm kan därför få betydelse vid 

den straffrättsliga bedömningen. 

Den äldre polisdatalagen innehåller en hänvisning till straffbestämmelsen i 49 § i per-

sonuppgiftslagen.  Personuppgiftslagens straffbestämmelse är mer begränsad och har 

lägre straffskala än ansvaret för tjänstefel enligt 20 kap. 1 § brottsbalken.  Det synes 

därför följa av promulgationslagen att ansvarsbestämmelsen i personuppgiftslagen ska 

tillämpas. Den s.k. legalitetsprincipen innebär dock att straffbestämmelsen i 49 § per-

sonuppgiftslagen inte kan tillämpas på förfaranden i detta ärende. Straffbestämmel-

sen i personuppgiftslagen straffbelägger enbart förhållanden som regleras i sist-

nämnda lag. Straffbestämmelser kan inte tillämpas analogt. Den nya polisdatalagen 

innehåller därför inte heller någon hänvisning till straffbestämmelsen i personuppgift-

slagen.18  Det kan rimligen inte betyda att all felaktig behandling av personuppgifter 

inte skulle vara kriminaliserat. Därför måste de förhållanden som aktualiserats under 

förundersökningen prövas mot brottsbalkens bestämmelse om tjänstefel.   

Den befattningshavare inom polisen som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndig-

hetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för upp-

giften ska dömas för tjänstefel enligt 20 kap. 1 § brottsbalken. Normalt krävs det att 

befattningshavaren brutit mot en klar regel, men hänsyn kan också tas till andra nor-

mer när de framstår som naturliga. Som framgår av det följande kan rena systemfel 

                                                 
17 Jfr kommentaren till 20 kap. 1 § brottsbalken/Zeteo Nordstedts juridik 
18 Se prop. 2004/05 s. 164 s. 55 och prop. 2009/10:85 s.91.  Om straffbestämmelsen i person-
uppgiftslagen ändå skulle vara tillämplig innebär det att, i de hänseenden som aktualiserats 
under förundersökningen, endast frågan om otillåten behandling av särskilt känsliga person-
uppgifter (t.ex. avseende etnicitet) är kriminaliserat. I så fall skulle alltså de straffrättsliga be-
dömningarna i förundersökningen kunna stanna vid den frågan då straffbestämmelsen uttöm-
mande måste anses reglera det kriminaliserade området.     
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vid tillämpning av rutiner inom en myndighet få betydelse vid den straffrättsliga be-

dömningen då det kan vara svårt att lasta en enskild befattningshavare härför.19 Om 

gärningen med hänsyn till befattningshavarens befogenheter eller uppgiftens sam-

band med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse 

som ringa, är gärningen inte brottslig. Det senare gäller vare sig gärningen skett upp-

såtligt eller av oaktsamhet.20 

7. Något om Polismyndigheten i Skånes organisation för kriminal-

underrättelseverksamheten 

De aktuella personuppgiftssamlingarna har upprättats och behandlats vid Polismyn-

digheten i Skånes lokala Kriminalunderrättelseenhet i Lund (KUT Lund). KUT Lund är 

en del av en mycket stor polismyndighet. Nedan följer några korta anteckningar om 

vad som styr de lokala underrättelseenheterna.  

Direkt under länspolismästaren finns en stab. I staben ingår en funktion för taktisk led-

ning. Den funktionen är s.k. processägare för kriminalunderrättelseverksamheten vid 

myndigheten.  

Länskriminalavdelningen har ansvaret för processtyrningen av kriminalunderrättelse-

verksamheten vid myndigheten. 

Under Länskriminalavdelningen finns en Länskriminalunderrättelseenhet (LKUND) 

som styr och inriktar den lokala underrättelseverksamheten samt fördelar uppdrag 

mellan de lokala underrättelseenheterna, däribland KUT Lund.   

Även Polisområde Mellersta Skånes (POMS) planeringsenhet styr och inriktar verksam-

heten och ger uppdrag till KUT Lund.  

Rikskriminalpolisen (RKP) kan också uppdra åt t.ex. KUT Lund att utföra underrättelse-

uppdrag.  

Det är däröver vanligt att chefen för KUT Lund initierar egna undersökningar.  

Polismyndighetens organisation för ledning och styrning av underrättelseverksam-

heten har av myndigheten beskrivits i en förenklad översikt, bilaga 1. 

                                                 
19 Se t.ex. justitieombudsmannens beslut dnr 3088-2010 
20 Se t.ex. Högsta domstolens dom i mål B 5943-11; Uppsåtligt åsidosättande av vad som gällt 
för uppgiften bedömt som ringa tjänstefel. 
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8. Granskade handlingar, personuppgiftsamlingar och övriga för-

undersökningsåtgärder 

8.1 Personuppgiftssamlingarna  

De automatiserade personuppgiftsamlingar som har varit föremål för utredning har 

funnits i två filmappar på Polismyndigheten i Skånes s.k. X-server. Personuppgiftssam-

lingarna har omgående efter det att förundersökningen inletts kopierats och tagits i 

beslag. Dessutom har kopia av tidigare s.k. backup:er av de delar av X-servern som 

bedömts ha intresse för förundersökningen säkrats.   

Filmapparna är betecknade Romernas konflikt i S-torp resp. Kringresande. De under-

mappar och filer som finns i de två filmapparna bedöms ingå i eller vara delar av re-

spektive personuppgiftsamling. Det är därför i denna förundersökning fråga om två 

personuppgiftssamlingar. 

Personuppgiftssamlingarna har granskats av utredningsmannen under förundersök-

ningen. De har också analyserats av Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) i vissa 

begärda hänseenden.     

8.1.1. Romernas konflikt i S-torp 

Personuppgiftsamlingen har inletts den 4 juli 2011. Själva programupplägget kan dock 

vara äldre. Samlingen innehåller filer med underrättelseuppslag, filer med släktträd, 

en excelfil, filer i Analyst´s Notbook samt systemfiler. Personuppgiftsamlingen innehål-

ler 1 049 unika personnummer21. Personuppgiftsamlingen innehåller uppgifter om 

namn, personnummer (med några undantag), adress, släktskapsförhållande och kön.  

Det finns ingen anteckning om ändamålet med samlingen eller någon notering om 

huruvida personer inte är misstänkta för brott. Det finns heller ingen notering om et-

nicitet. Samlingen innehåller omkring 500 personer som den 21 september 2013 var 

under 15 år samt ett antal avlidna personer. 

8.1.2. Kringresande 

Personuppgiftsamlingen har inletts den 14 augusti 2011. Samlingen innehåller filer 

med släktträd, en excelfil, filer i Analyst´s Notbook samt systemfiler. Personuppgift-

samlingen innehåller 4 673 unika personnummer22. Personuppgiftsamlingen innehål-

ler uppgifter om namn, personnummer (med några undantag), adress, släktskapsför-

hållande och kön.  Det finns ingen anteckning om ändamålet med samlingen eller nå-

gon notering om huruvida personer inte är misstänkta för brott. Det finns heller ingen 

                                                 
21 Den största filen 
22 Den största filen 
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notering om etnicitet. Samlingen innehåller 1 104 personer som den 21 september 

2013 var under 15 år samt omkring 45 avlidna personer. 

8.2 Handlingar och dokument 

Under förundersökningen inhämtade eller upprättade underlag och dokument fram-

går av bilaga 2. 

8.3 Förhör 

Chefen för Polismyndigheten i Skånes kriminalunderrättelseenhet i Lund (KUT Lund) 

har hörts som misstänkt för tjänstefel. Hans uppgifter måste förstås så att det varit han 

som beslutat att de nu aktuella personuppgiftssamlingarna skulle upprättas. Han har 

vidare sagt att han inte på något sätt deltagit eller varit insatt i själva behandlingen. 

Han har förnekat brott. 

En polisman vid KUT Lund har också hörts som misstänkt för tjänstefel då det av per-

sonuppgiftssamlingarna framgår att det torde ha varit han som utfört personuppgifts-

behandlingen. Polismannen har bekräftat detta och uppgivit att det varit han som fak-

tiskt upprättat samlingarna och behandlat personuppgifterna. Polismannen har dock 

nekat till brott och tillagt att hans underlåtenhet att utföra tillräcklig gallring av per-

sonuppgifterna kan vara tjänstefel som dock är ringa och därför inte brottsligt. 

Med hänsyn till vad som framkommit vid förhören och av övriga utredningsåtgärder 

kan det inte antas att förhör med andra befattningshavare inom polismyndigheten 

skulle tillföra förundersökningen uppgifter av betydelse för de straffrättsliga bedöm-

ningarna.    

9. Skäl för beslutet 

De frågor som aktualiserats under förundersökningen och som utretts och prövats 

straffrättsligt framgår av avsnitt 5 och av indelningen nedan. Om bedömningen leder 

till att det skett klara åsidosättanden för vad som gällt för uppgiften vid personupp-

giftsbehandlingen måste det, för att straffansvar ska komma ifråga, identifieras vem 

inom polismyndigheten som bär ansvaret för detta, om åsidosättandet skett uppsåtli-

gen eller av straffbar oaktsamhet samt att gärningen inte är ringa. 

9.1 Ansvar 

Polismyndigheten i Skåne beslutade den 22 oktober 2009 att i enlighet med 14 § po-

lisdatalagen att inleda en särskild undersökning (SU) – Länsöverskridande brottslighet. 

I beslutet anges att chefen för Länskriminalavdelningen i Skåne är ansvarig för den sär-

skilda undersökningen.  
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I polismyndighetens beslut den 30 oktober 2009 om Rutin för gallring av särskilda 

undersökningar23 anges att det är beslutsfattaren som har huvudansvaret för inform-

ationen i de särskilda undersökningarna samt att enskilda användare ansvarar för den 

information som under arbetet tillförs databasen. Vidare anges att en administratörs-

grupp ansvarar för de administrativa rutinerna och att de åligger administratörsgrup-

pen att reglera driften av de olika databaserna genom att administrera användare, be-

hörighetsnivåer och gallring. I administratörsgruppen ingår en namngiven befattnings-

havare som ansvarig för det lokala arbetet vid kriminalunderrättelseenheten i Lund 

(lokal-admin).   

I ett nytt gallringsbeslut den 1 juli 201124 ändras eller förtydligas ansvarsförhållandena 

på så sätt att det dels anges att det är chefen för länskriminalavdelningen som bär 

huvudansvaret för informationen i Länskriminalavdelningens särskilda undersökningar 

och att ytterligare en person ingår i administratörsgruppen i polisområde mellersta 

Skåne (POMS).  

Chefen för länskriminalavdelningen har år 2009 meddelat beslutet om den särskilda 

undersökningen. Två år därefter har de nu aktuella personuppgiftsbehandlingarna in-

letts. Själva insamlandet och registreringen av personuppgifter har, med några undan-

tag, varat under begränsad tid under år 2011.  

Chefen för kriminalunderrättelseenheten i Lund (KUT Lund) har lämnat uppgifter som 

innebär att det var han som beslutat att de nu aktuella behandlingarna skulle ske. Det 

har vidare vid förhör framkommit att en polisman vid enheten verkställt besluten. 

Det är skillnad på att besluta om en särskild undersökning och att besluta att viss per-

sonuppgiftsbehandling ska ske. Chefen för länskriminalpolisen25 kan rimligen inte bära 

straffrättsligt ansvar för den behandling som beslutas och utförs av medarbetare på 

den lokala nivån flera år efter det att beslutet om den särskilda undersökningen med-

delades. De brister i ledning, styrning och kontroll av verksamheten som kan ha funnits 

inom myndigheten ändrar inte detta.  

De som skäligen kan misstänkas för brott är den som beslutat att behandlingen skulle 

ske och den som faktiskt utfört denna, d.v.s. chefen för KUT Lund respektive den pol-

isman vid enheten som faktiskt skött personuppgiftssamlingarna. 

Andra medarbetare vid Polismyndigheten i Skåne har inte delgivits misstanke då det 

inte framkommit anledning att anta att annan än de ovan angivna personerna skulle 

                                                 
23 AH-491-10-30 
24 AA-182-6688/08 
25 Det har under åren 2009-2013 varit olika chefer. 
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ha gjort sig skyldiga till brott som hör under allmänt åtal. Fler förhör kan inte heller 

antas ge mer underlag av betydelse för förundersökningen. 

9.2 Ändamål och villkor 

9.2.1 Ändamål och villkor 

I beslutet om den särskilda undersökningen angavs att den inleddes eftersom det 

fanns anledning att anta att allvarlig brottslighet har utövats eller kan komma att ut-

övas.26 Den särskilda undersökningen betecknades Länsöverskridande brottslighet.  

Som ändamål med den särskilda undersökningen angavs att man skulle identifiera och 

kartlägga allvarlig brottslig verksamhet av länsövergripande karaktär genom att lokalt 

identifiera och kartlägga nyckelpersoner och nätverk kring dessa. 

Syftet uppgavs vara att kriminalunderrättelsetjänsten, i enlighet med polisens under-

rättelsemodell, ska förse polisen med kunskap som kan omsättas i operativ verksam-

het genom att: 

- Utgöra direkt stöd i den operativa polisverksamheten 

- Ge underlag till ledningsverksamheten på olika nivåer inom Polisen för polisiär 

kraftsamling och långsiktig inriktning av verksamheten 

- Stödja bekämpningen av mängdbrottslighet och annan lokal brottslighet 

- Stödja polismyndighetens arbete med att hantera ordningsstörningar och annat 

arbete i realtidsperspektivet 

- Identifiera och bedöma misstänkta brottslingar och kriminella strukturer samt ti-

digt identifiera nya brottsliga företeelser och förändringar 

Det angavs också i beslutet att ytterst åsyftar den särskilda undersökningen att före-

bygga och bekämpa aktuell brottslig verksamhet, allvarligt försvåra förutsättningarna 

för vaneförbrytare, samt förhindra rekrytering till nätverk som ägnar sig åt grov orga-

niserad brottslighet. 

Genom beslut den 3 november 2009, 25 oktober 2011 och 27 februari 201227 förläng-

des den särskilda undersökningen slutligen till den 27 februari 2013. Den 28 februari 

2013 meddelade polismyndigheten ett beslut, nu med stöd av den nya polisdatalagen, 

att undersökningen skulle fortsätta. 

De ändamål och syften som anges i den särskilda undersökningen är allmänt hållna och 

kan inte anses innehålla sådan uppgifter om ändamålet med de nu aktuella person-

uppgiftsbehandlingarna som föreskrivs i polisdatalagarna.  

                                                 
26 AH-491-70/09/AA-491-41666/09 
27 AH-491-70/09 och AA-491-41666/09  
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Beslutet om en särskild undersökning meddelades alltså år 2009. Först två därefter 

behandlades personuppgifter i de båda personuppgiftssamlingarna. Det har genom 

förhör framkommit att det måste ha varit chefen för den lokala kriminalunderrättelse-

enheten i Lund (KUT Lund) som i juli år 2011 med stöd av den särskilda undersökningen 

beslutade att uppdra till en polisman vid enheten att utföra de aktuella behandling-

arna. Insamlingen och registreringen av personuppgifterna har, med några undantag, 

skett under begränsad tid under år 2011. 

Chefen för KUT Lund har uppgivit att ändamålet och syftet med personuppgiftsam-

lingen Romernas konflikt i S-torp var att utröna och förebygga allvarlig brottslighet som 

var kopplad till en konflikt mellan romska släkter i polisområdet och att man genom 

behandlingen sökt klarlägga släktsamband. Det stöds av vad som framkommit vid för-

hör med den polisman som utfört behandlingen och dessutom av underrättelseupp-

gifter och anteckningar mm från operativa ledningsmöten. 

Chefen för KUT Lund har vidare uppgivit att han ”medgivit” att personuppgifterna i 

personuppgiftssamlingen Romernas konflikt senare under år 2011 fördes över till en 

ny personuppgiftsamling benämnd Kringresande som sedan utvidgades betydligt. Det 

kan inte uppfattas på annat sätt än att det varit han som också beslutat att personupp-

gifter skulle behandlas i den nya personuppgiftsamlingen. Det har under utredningen 

framkommit att ändamålet och syftet med behandlingen i den nya personuppgiftssam-

lingen bl.a. var att utröna och förebygga allvarlig ”åldrings-” och annan angiven brotts-

lighet. Även det stöds av underrättelseuppgifter, polisanmälningar och anteckningar 

från operativa ledningsmöten. Skälet till att överföringen ägde rum var att samma per-

sonkrets misstänktes ha delaktighet i den brottslighet som lett till den nya personupp-

giftssamlingen.  

Chefen för KUT Lund har uppgivit att det inte var ovanligt att han beslutade att olika 

personbehandlingar skulle utföras. Besluten att nu aktuella personuppgiftsbehand-

lingar skulle ske eller ändamålet med dessa har inte dokumenterats. Besluten har med-

delats muntligt vilket uppenbarligen har varit praxis i vart fall vid KUT Lund. Det har 

framkommit att chefen för KUT Lund haft den uppfattningen att någon formell doku-

mentationsskyldighet inte förelegat, inte minst mot bakgrund av att han tydligen an-

sett att det den ändamålsangivelse som angavs i den särskilda undersökningen från år 

2009 var tillräcklig. 

Det uppgivna ändamålen med behandlingarna är i sig inte olagliga. Däremot finns det 

inte något beslut där ändamålen framgår. Ändamålen framgår inte heller på något sätt, 

t.ex. genom en särskild upplysning i personuppgiftssamlingarna. De ändamål och syf-

ten som anges i beslutet om den särskilda undersökningen uppfyller inte polisdatala-

garnas krav. Det är en allvarlig brist då polisdatalagarnas regler syftar till att behand-

lingen av personuppgifter ska ske på ett rättssäkert och kontrollerbart sätt.  
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Det framgår av vad som sagt ovan att chefen för KUT Lund inte uppsåtligen har under-

låtit att upprätta sådana formella beslut eller upplysningar. Det kan inte styrkas att den 

oaktsamhet som han visat i detta hänseende når upp till en straffbar nivå då han trott 

sig tillämpa en tillåten rutin vid myndigheten. Det kan här vara fråga om ett systemfel 

som inte kan läggas en enskild befattningshavare till last. 

I beslutet om den särskilda undersökningen anges åtgärder bl.a. för att förebygga otill-

börligt intrång i de registrerades integritet avseende hur informationen ska hanteras 

och lagras samt behörighetsfrågor.  

Polismyndigheten har därutöver den 30 oktober 2009 och den 1 juli 2011 meddelat ett 

beslut om Rutiner för gallring som också gällt den nu aktuella särskilda undersök-

ningen.28 Besluten reglerar bl.a. vilken programvara som ska användas vid behand-

lingen, behörighetsfrågor, säkerhetsfrågor, ansvarsfrågor, administrativa frågor, att 

loggning ska ske och vilka gallringsrutiner som ska tillämpas.  

Det finns inte anledning att anta att någon befattningshavare vid polismyndigheten 

gjort sig skyldig till brott som hör under allmänt åtal genom att inte ange de villkor som 

behövs för att förebygga otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet.  

9.2.2 Vad får behandlas 

Alla uppgifter som är nödvändiga för ändamålet med den särskilda undersökningen får 

alltså behandlas, se avsnitt 5.1.2. Det är inte förbjudet att t.ex. behandla föräldrar, 

barn eller avlidna så länge det är förenligt med ändamålet med behandlingen. När det 

gäller särskilt känsliga uppgifter, se avsnitt 9.3.  

Det har framkommit att skälet till personuppgiftssamlingarnas omfång och innehåll har 

varit att man velat utröna kontaktnäts- och släktskapsförhållanden och att man använt 

en automatiserad teknik för att lägga in anhöriga till de personer som befunnits intres-

santa från underrättelseperspektiv. Behandling av uppgifter i sådant syfte är inte heller 

otillåtet så länge ändamålet respekteras.  

Det kan tyckas uppseendeväckande att personuppgiftssamlingarna innehåller så 

många personuppgifter. Det kan dock inte styrkas att det varit oförenligt med ända-

målet med personuppgiftssamlingarna att behandla de personuppgifter som ingår i 

dessa.  

                                                 
28 AH 491-70/09 resp. AA-182-6688/08. Polismyndigheten har därutöver den 14 juli 2011 
meddelat ett beslut om vissa ändrade gallringsrutiner bl.a. avseende den nu aktuella särskilda 
undersökningen. 
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9.2.3 Loggning 

De aktuella personuppgiftssamlingarna ska enligt polismyndighetens beslut föras i da-

tabaserna i2 iBase 4/Surfa som har särskilda funktioner för bl.a. loggning. Det har dock 

inte varit möjligt att föra personuppgiftssamlingarna i denna databas då den inte varit 

dimensionerad och anpassad för de krav som behandlingarna krävt. De program som 

använts vid behandlingen29 är inte konstruerade för en automatiserad loggning. 

Det synes här vara fråga om ett systemfel att loggning inte kunnat ske och det kan inte 

styrkas att någon enskild befattningshavare ska bära det straffrättsliga ansvaret för 

detta. 

9.2.4 Spridning 

I beslutet den 30 oktober 2009 om Rutin för gallring av särskilda undersökningar30 har 

polismyndigheten angivit att endast personal vid kriminalunderrättelsetjänsten som 

genomgått viss utbildning och som arbetar med den särskilda undersökningen har till-

träde till dess databas. För att anställd vid annan enhet eller polismyndighet skall få 

tillträde krävs särskilt beslut av kriminalunderrättelsetjänstens ledning om behörig-

hetsnivå och tidsperiod. Vidare regleras vissa säkerhetsfrågor. 

Även beslutet den 1 juli 2011 om Rutin för gallring av särskilda undersökningar inne-

håller sådan bestämmelser.31 

Uppgifter har inhämtas om hur många befattningshavare vid Polismyndigheten i Skåne 

som har haft tillgång till personuppgiftssamlingarna och var de tjänstgör. Av uppgif-

terna framgår bl.a. att 100 medarbetare vid myndigheten som var i tjänst den 24 sep-

tember 2013 hade tillgång till dessa och att i stort sett alla tjänstgjorde i ledningsfunkt-

ioner, inom underrättelsetjänsten eller polisväsendets IT-service (PVIT).  Det kan dock 

inte tekniskt fastställas hur många som faktiskt berett sig tillgång till samlingarna. Det 

har inte framkommit att obehöriga personer berett sig tillgång till dessa. Det är sanno-

likt att de flesta överhuvudtaget inte känt till deras existens. 

Den 1 oktober 2013 justerades behörigheterna så att endast fem gruppchefer vid län-

skriminalavdelningen samt personal vid de lokal kriminalunderrättelseenheterna har 

tillgång till samtliga resp. de lokala personuppgiftssamlingarna. 

Det har under förundersökningen inte framkommit att personuppgiftssamlingarna 

spridits till andra polismyndigheter.  

                                                 
29 Excel och Analyst´s Notebook 
30 AH-491-70/09 
31 AA-182-6688/08 
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Alltför många inom Polismyndigheten i Skåne har haft möjlighet att ta del av innehållet 

i personuppgiftssamlingarna. Det är ett nu tillrättat systemfel som man inte kan lasta 

någon enskild befattningshavare för. Det har inte under förundersökningen, med ett 

undantag, framkommit anledning att anta att personuppgiftsamlingarna utlämnats till 

obehöriga eller att uppgifter i dessa spridits på ett olagligt sätt.  

Undantaget avser den förundersökning som justitiekanslern inlett, se avsnitt 2. 

9.3 Särskilt känsliga uppgifter - etnicitet  

Uppgifter om en person får alltså inte behandlas enbart på grund av sådana känsliga 

personuppgifter som vad som är känt om en persons ras eller etniska ursprung.  

Polismyndigheten i Skåne har övergripande benämnt personuppgiftssamlingarna Ro-

mernas konflikt och Kringresande.32 I personuppgiftssamlingarna finns ingen anteck-

ning om de där ingående personernas etniska tillhörighet. De register som skapats un-

der personuppgiftssamlingen Romernas konflikt kan i huvudsak antas innehålla 

romska personer. Så torde också vara fallet med personuppgiftsamlingen Kringre-

sande. 

Ett större antal av de registrerade personerna kan alltså antas vara romer. Polismyn-

digheten i Skåne har dock uppgivit att det också finns andra än romer i personuppgifts-

samlingarna. Eftersom det inte förekommer någon etnisk registrering eller samhälls-

styrd bokföring av tillhörighet till en nationell minoritet och då frågan om etnisk tillhö-

righet bygger på självidentifikationsprincipen är det i det närmaste omöjligt att avgöra 

hur stor andel av de registrerade som bör betecknas som romer. Polismyndighetens 

uppgift om att andra än romer finns i personuppgiftssamlingarna kan inte heller ve-

derläggas. 

Behandlingen av personuppgifterna har föregåtts av ett beslut om en särskild under-

sökning. Polismyndigheten har bl.a. uppgivit att behandlingen har motiverats av allvar-

lig befarad eller redan inträffad brottslighet bland vissa romska släkter i Skåne och att 

man genom registreringen sökt kartlägga släktsamband. De underrättelseuppgifter, 

beslutsprotokoll från operativa ledningsmöten som inhämtats i detta ärende stödjer 

polismyndighetens uppgifter i denna del även om det inte förklarar personuppgifts-

samlingarnas omfattning. 

                                                 
32 Begreppet Kringresande används av Rikspolisstyrelsen i föreskrifterna för benämning av 
grupperingar i det allmänna spaningsregistret (ASP) som kan knytas till s.k. mobil brottslighet. 
Vad som närmare avses med begreppet är dock inte angivet. 
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Det kan inte i denna del längre antas att brott som hör under allmänt åtal förövats då 

personuppgifterna i de aktuella personuppgiftssamlingarna inte behandlats enbart på 

grund av etnisk tillhörighet.     

9.4 Särskild upplysning 

Personuppgiftssamlingen Romernas konflikt i S-torp innehåller 1 049 unika person-

nummer och personuppgiftssamlingen Kringresande innehåller 4 673 unika person-

nummer. Av Polismyndigheten i Skånes svar den 23 oktober 2013 till Säkerhets- och 

integritetsskyddsnämnden (SIN) framgår bl.a. att vid de stickprovskontroller som po-

lismyndigheten utfört visar att det avseende omkring hälften av de behandlade perso-

nerna som kontrollen omfattat inte finns någon misstanke om brott. Dessutom före-

kommer ett stort antal icke straffmyndiga barn och avlidna personer i personuppgifts-

samlingarna.33 

Det finns dock inte några upplysningar i personuppgiftssamlingarna som, på det sätt 

som föreskrivs i polisdatalagarna, anger vilka av de behandlade personerna som det 

inte finns någon misstanke mot. Det är allvarligt då sådana upplysningar kan begränsa 

det integritetsintrång som behandlingen innebär för en icke misstänkt person. Polis-

myndigheten i Skånes svar till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden att sådana 

upplysningar medför ett betydande manuellt merarbete utgör självfallet inte skäl att 

bryta mot polisdatalagens föreskrifter.   

Som angetts är det den polisman vid kriminalunderrättelseenheten i Lund (KUT Lund) 

som hörts som misstänkt under förundersökningen som utfört behandlingen av per-

sonuppgiftssamlingarna. Han har bl.a. uppgivit att han haft för avsikt att vid eventuella 

redovisningar och föredragningar av dokumentation från personuppgiftssamlingarna, 

t.ex. i form av så kallade släktträd, markera vilka personer som inte är misstänkta. Che-

fen för KUT Lund har uppgivit att han inte haft någon kunskap om hur behandlingen 

gått till.  

Då ett mycket stort antal personer behandlats i personuppgiftssamlingarna, då dessa 

var uppbyggda på släktsamband samt då underåriga barn och avlida personer registre-

rats måste det för den som tagit del av personuppgiftssamlingarna ha varit uppenbart 

att långtifrån alla var misstänkta. Med beaktande härav och då avsikten uppgetts vara 

att upplysningar om vilka personer som inte var misstänkta för brott skulle lämnas vid 

presentationer samt då ledningen, styrningen och kontrollen av verksamheten vid kri-

minalunderrättelseenheten kan ha brustit är åsidosättandet av vad som gällt för upp-

                                                 
33 Uppgifter om avlidna personer utgör dock inte personuppgifter i polisdatalagens mening. 
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giften i nu aktuellt hänseende att bedöma som ett ringa tjänstefel och gärningen såle-

des inte brottslig. Det kan också här vara fråga om ett systemfel som inte ska läggas en 

enskild befattningshavare till last. 

9.5 Bevarande och gallring 

Som framgår av avsnitt 5.4 ska gallring ske när uppgifter inte längre behövs för sitt 

ändamål. Därutöver gäller särskilda gallringsfrister. Om det är av särskild betydelse för 

att den särskilda undersökningen ska kunna avslutas får uppgifterna behandlas under 

längre tid.  

Polismyndigheten i Skåne har i två gallringbeslut den 30 oktober 2009 och den 1 juli 

2011 fastställt hur gallringen skulle ske.34 Gallringrutinerna är indelade i fortlöpande 

och systematisk gallring. Som redan framgått anges att en administratörsgrupp ansva-

rar för de administrativa rutinerna och att de åligger administratörsgruppen bl.a. att 

reglera driften av de olika databaserna genom att bl.a. administrera gallringen.  

Beträffande den fortlöpande gallringen sägs följande i beslutet den 30 oktober 2009. 

Personal som arbetar i den särskilda undersökningen skall i det fortlöpande underrättel-
searbetet uppmärksamma huruvida specifika personuppgifter är erforderliga i databasen 
eller ej, varefter personuppgifter som bedöms som icke nödvändiga prövas och gallras av 
respektive användare. 
 
I prövningen värderas relationslänkar olika beroende på källan till uppgiften. Relations-
länkar hämtade från PPA, rörande släkt och föräldraskap, uppfyller i sammanhanget ett 
lägre underrättelsevärde än exklusiv information inhämtad från genom t ex informatör-
sinhämtning. Den exklusiva informationen har härvid ett högre underrättelsevärde vilket 
skall ligga till grund för prövningen av personuppgifternas relevans i databasen. Då per-
sonuppgift har flera relationslänkar måste var och en av dessa länkar genomgå separat 
prövning. 
 
I osäkra förhållanden om personuppgift skall gallras eller ej lämnas denna orörd i data-
basen för att sedermera omfattas av den periodiserade systematiska gallringen. 

 
När det gäller den systematiska gallringen av personuppgifterna sägs bl.a. att denna 

ska ske varje år enligt angivna rutiner och att administratörsgruppen ska informera 

användarna före det att gallringen genomförs varefter gallringen ska ske av uppgifter 

som inte omfattas av aktivt underrättelsearbete.  

I gallringsbeslutet den 1 juli 2011 är bl.a. tillagt att det är ansvariga handläggare som 

gallringsprövar de personuppgifterna och att chefen kriminalunderrättelsetjänsten ska 

godkänna genomförd gallring. 

                                                 
34 AH-491-70/09 resp. AA-182-6688/08 
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Personuppgifterna har, med enstaka undantag, förts in i personuppgiftssamlingarna 

under år 2011. Det har under förhör sagts att viss gallring torde ha skett i vart fall när 

uppgifterna i personuppgiftssamlingen Romernas konflikt i S-torp fördes över till upp-

giftssamlingen Kringresande.  

Polismyndigheten har i sitt svar den 23 oktober 2013 till Säkerhets- och integritets-

skyddsnämnden35 uppgivit följande.  

Även i uppgiftssamlingen ”Kringresande” har fortlöpande gallring skett. Eftersom åtgär-
derna inte dokumenterats, vilket det inte heller ställs krav på, kan Polismyndigheten inte 
bedöma om den skett i tillräcklig omfattning. Systematiska gallringen kan inte genomföras 
i mapp-miljö, utan bara i data-bas miljö. Polismyndigheten har vid ett flertal tillfällen på-
pekat detta till Rikspolisstyrelsen. 

   

Det är av särskild betydelse ur integritetssynpunkt att behandlingen normalt får en 

kort varaktighet i tiden. Gallringsbestämmelsernas syftar till att garantera detta.   

Mot bakgrund av att personuppgifterna i personuppgiftsamlingen Romernas konflikt i 

S-torp, eventuellt efter viss gallring, förts över till personuppgiftssamlingen Kringre-

sande borde den första samlingen ha avslutats med följd att personuppgifterna i denna 

inte borde ha bevarats. Underlåtenheten att gallra i och avsluta personuppgiftssam-

lingen Romernas konflikt i S-torp strider mot båda polisdatalagarna. Samma person-

uppgifter fanns efter överföringen i båda personuppgiftssamlingarna. Det synes i 

denna del vara fråga om ett system- och formaliafel och det kan inte styrkas att någon 

enskild befattningshavare ska bära det straffrättsliga ansvaret för detta.  

Det stora antalet personuppgifter, den geografiska spridningen samt att barn och av-

lidna förts i personuppgiftssamlingarna talar för att personuppgiftssamlingarna både 

fortlöpande och systematiskt borde ha gallrats i betydligt större utsträckning än vad 

som uppges ha skett då där finns ett större antal personuppgifter som rimligen inte 

behövdes för ändamålet.  

Någon systematisk gallring har inte skett då denna inte kunde utföras i den datamiljö i 

vilken personuppgiftssamlingarna fördes. Det synes också här vara fråga om ett 

systemfel och det kan inte styrkas att någon enskild befattningshavare ska bära det 

straffrättsliga ansvaret för detta.  

Den polisman vid kriminalunderrättelseenheten i Lund som förde personuppgiftsam-

lingarna har uppgivit att han fortlöpande borde ha gallrat personuppgifter i större ut-

sträckning än vad som skett. Viss fortlöpande gallring kan ha alltså ha utförts i person-

uppgiftssamlingarna. Det är också vad polismyndigheten uppger i sitt svar till Säker-

hets- och integritetsskyddsnämnden. Detta kan dock inte i efterhand kontrolleras. Det 

                                                 
35 A241.199/2013 
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är i slutändan alltid är en bedömningsfråga i det enskilda fallet om och när en uppgift 

ska gallras. Det kan därför inte styrkas att polismannen eller annan uppsåtligen eller 

av oaktsamhet åsidosatt vad som gällt för uppgiften.  Införandet av personuppgifterna 

har skett under 2011. Ettårsfristen för gallring i 16 § den äldre polisdatalagen kan ha 

gått ut. Motsvarande frister i 3 kap. 14 § den nya polisdatalagen har däremot inte gått 

ut. Med tillämpning av promulgationslagen36 kan därför inte heller ansvar utkrävas för 

eventuella överträdelser av nämnda fristbestämmelse i den äldre polisdatalagen. Yt-

terligare utredningsåtgärder avseende bevarande- och gallringsfrågorna kan inte antas 

förändra bevisläget.  

9.6 Kort sammanfattning och slutsats 

Två anställda vid Polismyndigheten i Skåne har hörts som misstänkta under förunder-

sökningen. Det finns inte anledning att anta att andra personer vid myndigheten be-

gått brott som hör under allmänt åtal.  

Det kan inte styrkas att anställd vid polismyndigheten gjort sig skyldig till brott genom 

att inte formellt ange ändamålet med behandlingen av personuppgifter på det sätt 

som bort ske. Det kan heller inte styrkas att det varit oförenligt med ändamålen med 

personuppgiftssamlingarna att behandla de personuppgifter som ingick i dessa. Det 

har inte framkommit anledning att anta att personuppgifterna, med ett undantag som 

är föremål för en särskild förundersökning, utlämnats eller faktiskt spridits till obehö-

riga. Det kan inte längre antas att personuppgifterna förts in i personuppgiftssamling-

arna enbart på grund av etnisk tillhörighet. Att uppgift inte förts in i personuppgiftsam-

lingarna om vilka personer i dessa som inte varit misstänkta för brott är ett ringa tjäns-

tefel som inte utgör brott. Det kan inte styrkas att någon uppsåtligen eller av oaktsam-

het underlåtit att gallra i personuppgiftssamlingarna i den omfattning som bort ske. 

Det är ett systemfel att loggning av arbetet med personuppgiftssamlingarna inte kun-

nat ske. 

Fördelningen av processägarskap, processledning, övriga lednings- och styrningsför-

hållanden och inte minst bristande kontroll av kriminalunderrättelseverksamheten vid 

polismyndigheten kan ha bidragit till de systemfel vid polismyndigheten som konsta-

terats under förundersökningen.  En enskild befattningshavare vid Polismyndigheten i 

Skåne kan inte straffrättsligt hållas ansvarig för detta. 

 
 
Mats Åhlund 

 

                                                 
36 Se avsnitt 6. 
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Bilaga 2. Granskade handlingar, elektroniska filer mm 

Följande handlingar mm har inhämtats från Polismyndigheten i Skåne och har varit 

tillgängliga under förundersökningen. 

         Datum Beslut mm  
2009-01-03 Filmapp “Narkotika”  
2009-07-20 Anmälan Grov misshandel  
2009-07-20 Anmälan Grovt olaga hot  
2009-07-20 Anmälan Försök till grov misshandel  
2009-07-20 Anmälan Misshandel  
2009-07-20 Anmälan Mordförsök  
2009-09-02 Anmälan Mordbrand  
2009-10-22 Beslut om behandling av personuppgifter i Särskild undersökning - länsöverskri-

dande brottslighet 
 

2009-10-30 Beslut; Rutin för gallring av särskilda undersökningar  
2009-11-02 Handläggarblankett  
2009-11-02 Handläggarblankett  
2009-11-30 Beslut; Spridning av särskild undersökning   
2010-11-03 SU Länsöverskridande brottslighet: Förlängning av (1) till 2011-10-30  
2011-02-28 ff Handlingar avseende operation MITRAS  
2011-06-21 Underrättelseuppslag – tips  
2011-07-01 Beslut; Rutin för gallring _Hänvisar till beslut 2009-11-02 med ref. AA-491-

41666/09 gällande SURFA databaser 
 

2011-07-01 Underrättelseuppslag – tips  
2011-07-04 Underrättelseuppslag – tips  
2011-07-04 Handskrivna minnesanteckningar, pint Stina Karlgrund  
2011-07-05 Filmapp ”Romernas konflikt”  
2011-07-06 Operativt ledningsmöte Lund Mötesprotokoll  
2011-07-06 OLG Handskrivna minnesanteckningar pint Stina Karlgrund  
2011-07-06 Lägesbild POMS. Föredragning på OL möte  
2011-07-11 Underrättelseuppslag – tips  
2011-07-14 Beslut; Införande av förändrade gallringsrutiner i särskilda undersökningar – Revi-

derade gallringsrutiner fr.o.m. 2011-08-01 med hänvisning till 16 § polisdatalagen 
(1998:622) 

 

2011-07-21 OL-möte Handskrivna minnesanteckningar, pint Stina Karlgrund  
2011-08-14 Filmapp “Kringresande”  
2011-08-24 Beställning av underrättelseuppdrag  
2011-08-24 PPA Multisök /…vägen/  
2011-09-01 Underrättelseuppslag – tips  
2011-09-05 Underrättelseuppslag – tips  
2011-09-05 Underrättelseuppslag  
2011-09-07 Underrättelseuppslag – tips  
2011-09-13 Mail från Stina Karlgrund  
2011-09-21 Operativt ledningsmöte Lund Mötesprotokoll  
2011-09-21 Operativt ledningsmöte Lund hand-/minnesanteckningar  
2011-09-27--30 Sammanställning /...vägen/  
2011-10-25 Beslut; SU Länsöverskridande brottslighet: Förlängning av (1) t.o.m. 2012-10-30  
2011-11-10 Underrättelseuppslag med tillhörande handlingar som till synes avser ifrågasatta 

bedrägerier (41 sid) 
 

2012-02-27 Beslut; SU Länsöverskridande brottslighet: Förlängning av (1) t.o.m. 2013-02-27  
2013-02-28 Beslut; Beslut om behandling av personuppgifter i särskild uppgiftssamling som är 

gemensamt tillgänglig 
 

2013-08-01 Beslut; Beslut om behandling av personuppgifter i särskild uppgiftssamling som är 
gemensamt tillgänglig 

 

2013-08-01 Beslut; Beslut om behandling av personuppgifter, avseende övervakning av per-
son, i särskild uppgiftssamling som är gemensamt tillgänglig 
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  Riksenheten för polismål  Handling 

 

 

 Överåklagare Mats Åhlund 2013-12-20 Ärende 

 

AM 139971-13 

 

 

   Handläggare  

       

 

 
Därutöver har följande handlingar varit tillgängliga under förundersökningen.  

2006-2010 Ett antal beslut m.m. bl.a. beträffande Särskilda undersökningar - referensmaterial   
2011-03-23 Datainspektionen; Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204), datalagen 

(1973:289) och polisdatalagen (1998:622) 
 

2013-07-03 Polismyndigheten i Skåne; Tjänsteföreskrift Behandling av personuppgifter i Poli-
sens brottsbekämpande verksamhet 

 

2013-09-24 Polismyndigheten i Skånes PM med svar till Rikspolisstyrelsen angående frågor 
som relaterar till de påstådda olagliga uppgifterna 

 

2013-09-30 Polismyndigheten i Skånes PM till Riksenheten för polismål (RIP) – Adresser på X: 
där mappar med material som förefaller kopplat till kringresandematerialet har 
funnits 

 

2013-09-11 Anmälan Allmänfarlig ödeläggelse  
 Utredningsmannens PM Förklaring till Säkerhetskopia Back up  
2013-10-02 Polismyndigheten i Skånes PM till Riksenheten för polismål (RIP) - Uppgifter kring 

filerna mm 
 

2013-10-02 Polismyndigheten i Skåne PM Sammanfattning av operativa frågor i POMS som har 
bäring på kartläggningsärendet 

 

2013-10-08 Mail från Göran Landvall med handlingar utvisande bl.a. att 100 personer vid Po-
lismyndigheten i Skåne haft befogenhet/behörighet till POMS-mapp. Numera be-
gränsad behörighet.   

 

2013-10-14 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) Anmodan till Polismyndigheten i 
Skåne  

 

2013-10-23 Polismyndigheten i Skånes Svar på Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden an-
modan i ärende 173-2013 inkl. sekretesslagda bilagor 

 

2013-10-24 Utredningsmannens PM angående aktuella register  
2013-10-25 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) Anmodan till Polismyndigheten i 

Skåne (ytterligare frågor) 
 

2013-11-01 Polismyndigheten i Skånes svar på Säkerhets- och integritetskyddsnämnden kom-
pletterande frågor  

 

2013-11-05 Polismyndigheten i Skånes PM till förundersundersökningen; Kriminalunderrättel-
setjänstens organisation 

 

2013-11-09 Polismyndigheten i Skåne; Svar [till förundersökningen] på begäran om uppgifter i 
registerärendet 0150-K4485-13 

 

2013-11-14 Skrivelse från Polismyndigheten i Skåne till utredningen; Loggning på X-servern  
2013-11-15 Uttalande; Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN)  
2013-11-15 RIP pressmeddelande  
2013-11-15 Skrivelse från Polismyndigheten i Skåne till utredningen; Begäran om ytterligare 

handlingar 2013-11-13 
 

2013-11-15 Skrivelse från Polismyndigheten i Skåne till utredningen; Kompletteringen till be-
gäran om ytterligare handlingar 2013-11-13 

 

2013-11-29 Sakkunnigutlåtande SKL  
2013-12-04 PM Tjänsteanteckning utredningsmannen ifrågasatt angående spridning av regis-

ter till Polismyndigheten i Stockholm 
 

2013-12-05 Förhör med misstänkt I  
2013-12-05 Förhör med misstänkt II  
2013-12-16 Sakkunnigutlåtande SKL  
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Box 3686 E-post do@do.se Telefon 08-120 20 700 Organisationsnummer 202100-6073 

103 59 Stockholm Webb www.do.se Fax 08-120 20 800 Besök Torsgatan 11, Stockholm 

Ärende GRA 2013/617 handling 34 Polismyndigheten i Skåne 

205 90 MALMÖ 

Rikspolisstyrelsen  

Box 12256 

102 26 STOCKHOLM 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) avslutar ärendet och rekommenderar 

Polismyndigheten i Skåne att utreda i vad mån så kallad etnisk profilering 

tillämpas som arbetssätt och vid behov vidta nödvändiga åtgärder. 

Sammanfattning 

DO finner att vad som har framkommit om Polismyndigheten i Skånes 

registrering av romer är av ett sådant slag att det inte kan uteslutas att etnisk 

profilering används i den brottsbekämpande verksamheten. Mot bakgrund av 

den risk för diskriminering i strid med 2 kap. 17 § diskrimineringslagen 

(2008:567) som ett sådant arbetssätt medför, rekommenderar DO 

Polismyndigheten i Skåne att utreda förekomsten av etnisk profilering och vid 

behov vidta nödvändiga åtgärder. 

Ärendet 

Enligt uppgifter i Dagens Nyheter den 23 och 24 september 2013 ska 

Polismyndigheten i Skåne ha upprättat ett eller flera register över romer. DO 

begärde med anledning av uppgifterna information från Rikspolisstyrelsen och 

Polismyndigheten i Skåne. Syftet med tillsynen var att utreda risken för 

överträdelse av 2 kap. 17 § diskrimineringslagen. DO ställde följande frågor till 

Polismyndigheten i Skåne. 

1. Har register över romer upprättats och hur har det i så fall gått till?

2. Vilka uppgifter finns i registret/registren? Hur många personer omfattas?

Vänligen beskriv registret/registren så utförligt som möjligt.

3. Hur har registret/registren använts och vid vilka tillfällen?

4. Vilka arbetsgivare är ansvariga för att register har upprättats och använts?

Har arbetsgivaren haft kännedom om registrens förekomst?

5. Förekommer andra register i er verksamhet utifrån etnisk tillhörighet? Om

ja, vilka?

6. Finns det anledning for er att vidta åtgärder för att diskrimineringslagen ska

följas? Vilka åtgärder kommer ni i så fall att vidta?
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Rikspolisstyrelsens svar 

Rikspolisstyrelsen har i sitt svar utförligt redogjort för myndighetens 

förebyggande arbete för likabehandling och mot diskriminering. Beträffande 

den i ärendet aktuella registreringen, har myndigheten hänvisat till 

Polismyndigheten i Skåne. 

Polismyndigheten i Skånes svar 

Polismyndigheten i Skåne (Polismyndigheten) har i sitt svar till DO daterat den 

15 november 2013 anfört att det inte har upprättats något register över romer. 

Polismyndigheten har i allt väsentligt hänvisat till de yttranden som 

Polismyndigheten har avgett den 23 oktober respektive den l november 2013 

till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden inom ramen för nämndens 

utredning. 

Polismyndigheten har sammanfattningsvis i sina yttranden redogjort för 

skapandet och hanteringen av en uppgiftssamling som gick under benämningen 

"Kringresande". Registret hade enligt Polismyndigheten sitt ursprung i ett annat 

register som upprättats sommaren 2011 med anledning av en konflikt mellan 

fyra släkter i Staffanstorp. Det ursprungliga registret benämndes "Konflikt, 

Staffanstorp romer". Registret "Kringresande" sorterades in under en 

länsövergripande undersökning som kallades "Länsövergripande brottslighet". 

Polismyndigheten har uppgett att ändamålet med registret "Kringresande" har 

varit att "identifiera och kartlägga allvarlig brottslig verksamhet av 

länsövergripande karaktär genom att lokalt identifiera och kartlägga 

nyckelpersoner och nätverk kring dessa". Polismyndigheten har som gemensam 

nämnare angett att uppgifterna består av anhörigrelationer, där det antagits att 

ett samband med brottslig verksamhet har förekommit. Polismyndigheten har 

tillbakavisat att registret "Kringresande" bara omfattar romer och personer gifta 

med romer. Benämningarna "Konflikt, Staffanstorp romer" och "Kringresande" 

ska enligt Polismyndigheten inte ha angett något syfte med 

uppgiftssamlingarna. 

Registret "Kringresande" har enligt Polismyndigheten omfattat 4 741 rader. 

Den 15 oktober 2013 hade det registrerats l 089 barn under 15 år. 

Polismyndigheten har förklarat detta på olika sätt, bland annat att barn kan vara 

brottsoffer eller anhöriga till brottsmisstänkta. Vidare har det registrerats 

personuppgifter för 220 avlidna personer. 

Polismyndigheten har därutöver i förhållande till DO uppgett att det inte 

förekommer några andra register som förs utifrån etnisk tillhörighet. 

Polismyndigheten har också uppgett att myndigheten följer de krav som 

uppställs i diskrimineringslagen. 
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Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens utredning och 
uttalande 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat registret "Kringresande" 

i ljuset av polisdatalagen (2010:361), PDL. I nämndens utredning har 

framkommit att Polismyndigheten inledningsvis uppgav till nämnden att 

registret endast innehöll uppgifter om personer som är romer eller personer som 

är gifta med romer. Polismyndigheten ändrade sedermera sina uppgifter i denna 

del och framhöll att polisen inte hade tillgång till uppgifter om de registrerade 

personernas etniska tillhörighet. 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden kunde likväl på grundval av vad som 

framkommit i ärendet dra slutsatsen att "många personer i uppgiftssamlingen 

har romskt ursprung. Att en person finns i uppgiftssamlingen kan alltså i och 

för sig innebära ett utpekande av personen som tillhörande etniciteten rom." 

Vad gäller det uppgivna ändamålet med uppgiftssamlingen anförde nämnden 

följande. 

"Polismyndigheten har uppgett att uppgiftssamlingen ursprungligen upprättades 

för att viss relativt konkret brottslig verksamhet skulle förebyggas, nämligen de 

förväntade konflikterna mellan delar av fyra romska släkter i Staffanstorp. 

Sådana konflikter skulle enligt nämndens uppfattning kunna medföra ett behov 

av att i rimlig omfattning kartlägga personer i de inblandade släkterna förutsatt 

att det fanns något samband mellan personerna och den brottslighet som 

konflikterna befarades leda till. Enbart det förhållandet att en person är släkt 

med någon som kan misstänkas vara inblandad i brottslig verksamhet motiverar 

inte behandling av uppgifter om personen. 

Polismyndigheten har när det gäller behovet av personuppgiftsbehandling under 

senare tid hänvisat till en sprängning i Staffanstorp i september 2013. Den 

händelsen i sig kan emellertid inte rimligen motivera att samtliga 

personuppgifter rörande de romska släkterna bevaras i uppgiftssamlingen. 

Av de personer som finns i uppgiftssamlingen bor ett stort antal personer 

utanför Skåne. Den brottslighet som beskrivs har företrädesvis begåtts i Skåne. 

Denna omfattande registrering av uppgifter om personer som är bosatta utanför 

Skåne ska ses mot bakgrund av det angivna syftet, dvs. att lokalt identifiera och 

kartlägga nyckelpersoner och nätverk kring dessa. Det kan inte uteslutas att 

personer som bor utanför Skåne kan behöva kartläggas för detta ändamål, men 

nämnden kan svårligen se att alla dessa personer i uppgiftssamlingen skulle 

kunna ha någon direkt eller indirekt koppling till den angivna brottsliga 

verksamheten. Såväl behovet av uppgifter som sambandet med brottsligheten 

kan således ifrågasättas avseende många av dessa personer. 
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I uppgiftssamlingen finns över l 000 barn registrerade. Polismyndigheten har 

uppgett att det kan finnas behov av att kattlägga och registrera även barn. 

Myndigheten har då främst hänvisat till att barns identitet kan behövas för att 

kartlägga enskilda vuxna, att det kan krävas kringuppgifter för att få korrekta 

och fullständiga personuppgifter när man för in uppgifter från folkbokföringen 

och att barnen själva kan vara både offer för och redskap vid andras brottslighet. 

Polismyndigheten har vidare i en sekretessbelagd bilaga redogjort för 

bakgrunden till att 15 av barn en förekommer i uppgiftssamlingen. Som 

polismyndigheten själv konstaterar kan dock inte dessa skäl motivera att cirka  

l 000 barn har registrerats i uppgiftssamlingen. Av de 15 exempel som anges i 

den sekretessbelagda bilagan kan nämnden inte dra slutsatsen att det har varit 

motiverat att bevara alla uppgifter om dessa barn i en gemensamt tillgänglig 

uppgiftssamling rörande länsövergripande brottslighet. Om underrättelser leder 

till konkreta misstankar, bör en förundersökning rörande händelserna kunna 

inledas, varefter behovet av att ha kvar personuppgifter om barnet i 

uppgiftssamlingen 'Kringresande' ofta torde upphöra. Det är 

sammanfattningsvis oförklarligt varför det skulle finnas ett behov av att ha så 

många barn med i uppgiftssamlingen. 

Enligt polismyndigheten förekommer ett stort antal av personerna i 

uppgiftssamlingen i misstankeregistret och i belastningsregistret. Detta utgör 

enligt polismyndigheten i sig skäl att behandla uppgifter om dessa personer i 

den granskade uppgiftssamlingen. Den omständigheten att en person 

förekommer i andra polisiära register medför emellertid enligt nämndens 

uppfattning inte utan vidare att det finns ett behov av att behandla uppgifter om 

personen i den aktuella uppgiftssamlingen. 

Av de personer som finns i uppgiftssamlingen 'Kringresande ' är omkring 200 

personer avlidna. PDL skyddar visserligen inte avlidna personer men nämnden 

vill ändå peka på att behovet av att ha uppgifter om alla dessa personer i 

uppgiftssamlingen är svårt att förstå. 

Sammanfattningsvis menar alltså nämnden att det inte ens om man utgår från 

det vida ändamål som polismyndigheten hänvisar till finns anledning att anta att 

det för varje personuppgift verkligen finns ett konkret behov av att behandla 

personuppgiften eller ett tillräckligt samband med den av polismyndigheten 

beskrivna brottsliga verksamheten. Det kan enligt nämnden slås fast att 

åtskilliga personer i uppgiftssamlingen inte borde finnas där. Nämnden får 

intrycket av att uppgiftssamlingen i vart fall delvis har kommit att få karaktären 

av en 'bra att ha'-uppgiftssamling." 

I och med att registreringen hade sin grund i någon form av misstanke om 

brottslighet ansåg nämnden sig emellertid inte kunna dra slutsatsen att 

registreringen hade skett enbart på grund av de registrerades etnicitet. 

"Av vad som framkommit i utredningen kan emellertid inte slutsatsen dras att 

personuppgifter har registrerats i uppgiftssamlingen 'Kringresande' enbart på 

grund av att personerna har romskt ursprung. Det förefaller i stället vara så att 
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personer har registrerats på grund av sitt, ofta avlägsna, släktskap till personer 

som kartlagts antingen på grund av att de är misstänkta för brott eller därför att 

de kunde befaras begå brottslig verksamhet. Nämnden drar alltså slutsatsen att 

grunden för registreringarna är mer eller mindre välgrundade misstankar om 

brottslighet och inte etnicitet. Polismyndigheten kan följaktligen inte anses ha 

behandlat eller behandla uppgifter om personer enbart på grund av vad som är 

känt om deras etnicitet." 

Diskrimineringsombudsmannens bedömning 

Det ska inledningsvis anmärkas att DO:s tillsyn över polisens verksamhet 

jämlikt 4 kap. l § diskrimineringslagen är begränsad till frågan om en 

polismyndighet bryter eller riskerar att bryta mot bestämmelsen i 2 kap. 17 § i 

samma lag. 

2 kap. 17 § diskrimineringslagen förbjuder diskriminering när den som helt 

eller delvis omfattas av lagen (1994:260) om offentlig anställning bistår 

allmänheten med upplysningar, vägledning, råd eller annan sådan hjälp, eller på 

annat sätt i anställningen har kontakter med allmänheten. Förbudet gäller bland 

annat diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. 

Det är tydligt att blotta existensen av ett register inte kan konstituera en 

överträdelse av 2 kap. 17 § diskrimineringslagen. Däremot kan 

registreringsverksamhet rörande personer med viss etnisk tillhörighet utgöra ett 

tecken på att etnisk profilering förekommer som arbetssätt. Ett sådant arbetssätt 

som har som utgångspunkt att personer helt eller delvis på grund av sin etniska 

tillhörighet kan betraktas som mer brottsbenägna, medför i sig en risk för 

diskriminering i den mening som avses i 2 kap. 17 § diskrimineringslagen. 

Mot denna bakgrund framstår det som har framkommit om registreringen som 

oroväckande. Registret "Konflikt, Staffanstorp romer" har getts ett namn som 

signalerar att de registrerade personernas etniska tillhörighet har tillmätts 

betydelse vid registreringen. Att registret över romer i Staffanstorp sedermera 

kom att inkorporeras i registret "Kringresande" där även andra romer 

registrerades är också besvärande. DO anser i likhet med Säkerhets- och 

integritetsskyddsnämnden att begreppet kringresande för tankarna till 

resandefolket som ibland har förknippats med romer. 

Vidare har Polismyndigheten inte kunnat ge någon tillfredsställande förklaring 

till att cirka l 000 av posterna i registret "Kringresande" avser barn under 15 år. 

Därutöver har ett stort antal personer bosatta utanför Skåne registrerats utan att 

det har funnits några godtagbara skäl därtill. 

I sammanhanget är det också svårt att bortse från att Polismyndigheten till 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden inledningsvis uppgav att registret 

"Kringresande" endast innehöll uppgifter om personer som är romer eller 

personer som är gifta med romer. Polismyndigheten har alltså själv varit av 

uppfattningen att det har rört sig om ett register över romer. 
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DO finner att dessa omständigheter sammantagna gör att det inte kan uteslutas 

att Polismyndigheten i Skåne använder sig av etnisk profilering i sin 

brottsbekämpande verksamhet. Mot bakgrund av de risker för diskriminering i 

strid med 2 kap. 17 § diskrimineringslagen som ett sådant arbetssätt medför, 

rekommenderar DO Polismyndigheten i Skåne att utreda förekomsten av etnisk 

profilering och vid behov vidta de åtgärder som bedöms vara nödvändiga. 

Beslut i detta ärende har fattats av diskrimineringsombudsman Agneta Broberg 

efter utredning och förslag från utredaren Per Holfve. I ärendets slutliga 

beredning har även enhetscheferna Anna-Carin G Åström och Martin Mörk 

samt kanslichefen Jenny Olausson deltagit. 

Detta beslut går inte att överklaga. 

 

Agneta Broberg 

Diskrimineringsombudsman 



Skadeståndsanspråkmed hänvisning till att personuppgifter i det s.k. Kringresanderegistret
har behandlats i strid med polisdatalagen

Beslutsdatum 2014-05-07

Diarienummer 1441-14-47

Justitiekanslerns beslut
Justitiekanslern tillerkänner AB ersättning med 5 000 kr och uppdrar åt Rikspolisstyrelsen att se till att
beloppet betalas ut.

Ärendet

Bakgrund
Den 23 september 2013 publicerade Dagens Nyheter en artikel i vilken det uppgavs att Polismyndigheten
i Skåne (polismyndigheten) hade ett register över romer. Med anledning av dessa uppgifter beslutade
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) att inleda ett tillsynsärende avseende det s.k. Kringre-
sanderegistret (SINs ärende med dnr 173-2013).

I ett uttalande den 15 november 2013 konstaterade SIN bl.a. att personuppgiftsbehandlingen i Kringre-
sanderegistret hade följande generella brister.

1. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen var för oprecist.

2. Tillgången till personuppgifterna var inte begränsad till varje tjänstemans behov.

3. Ingen loggning hade förekommit när personuppgifter behandlades.

Efter SINs uttalande har ett stort antal personer begärt att SIN ska kontrollera om de har varit föremål
för polisens personuppgiftsbehandling i strid med lag eller annan författning. Många har samtidigt begärt
ersättning av staten. Merparten av dessa personer har framställt sina anspråk på en blankett som SIN
har tagit fram och lagt ut på sin hemsida. Några har begärt ersättning direkt hos Justitiekanslern.

SIN har till Justitiekanslern anmält att de generella brister som har förekommit vid polisens personupp-
giftsbehandling i Kringresanderegistret under punkterna 1-3 ovan enligt nämndens bedömning är sådana
felaktigheter som kan medföra skadeståndsansvar för staten, jfr 20 § förordningen (2007:1141) med in-
struktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

Anspråket
SIN har i en anmälan hit bekräftat att AB har varit föremål för polisens personuppgiftsbehandling i
Kringresanderegistret. AB har begärt ersättning med anledning härav. Anspråket får förstås som att er-
sättning begärs för den kränkning av den personliga integriteten som den felaktiga behandlingen av
personuppgifter har orsakat honom, jfr 2 kap. 2 § första stycket 12 polisdatalagen (2010:361) och 48 §
personuppgiftslagen (1998:204).

Utredningen
Av SINs uttalande den 15 november 2013 framgår att drygt 4 700 personer, varav ca 200 avlidna, var
registrerade i Kringresanderegistret. För en utförligare redogörelse av hur Kringresanderegistret var
uppbyggt hänvisas till SINs uttalande som finns tillgängligt på nämndens hemsida http://www.sakint.se/.

I uttalandet anför SIN följande sammanfattande bedömning av Kringresanderegistret.

Polismyndighetens behandling av personuppgifter är i flera avseenden olaglig.

Materialet kan vara skyddat av upphovsrätt. 1
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Den allvarligaste bristen är att ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är alldeles för vitt. Ett oprecist ändamål ger
inga ramar för personuppgiftsbehandlingen, vilket i praktiken sätter integritetsskyddet ur spel. Vidare är det klarlagt att
det inte finns behov av att registrera alla de personer som finns i uppgiftsamlingen, inte ens med det vida ändamål som
gällt. En annan allvarlig brist är att det inte finns ett tillräckligt tydligt samband mellan den av polismyndigheten angivna
brottsligheten och de personuppgifter som behandlas. Sammantaget förefaller därför uppgiftssamlingen i vart fall delvis ha
fått karaktären av en ”bra att ha”-uppgiftssamling.

Ytterligare allvarliga brister som nämnden konstaterar är att tillgången till personuppgifter i uppgiftssamlingen inte har
begränsats till varje tjänstemans behov, att ingen loggning har förekommit när personuppgifterna har behandlats, att till-
räcklig gallring inte har ägt rum samt att det saknas upplysningar om vilka personer i uppgiftssamlingen som inte är
misstänkta för brott.

Nämnden konstaterar att det finns åtskilliga personer i uppgiftssamlingen som är av romsk härkomst och att många
personuppgifter i uppgiftssamlingen inte borde finnas där. Detta kan ge intryck av att enbart etniciteten har varit orsaken
till registreringen av personuppgifter i uppgiftssamlingen. Nämndens slutsats är dock att grunden för registreringen är an-
tingen mer eller mindre välgrundade misstankar mot personer om begången eller befarad brottslighet eller släktskap med
sådana personer. Polismyndigheten kan därför inte anses behandla uppgifter om personer enbart på grund av vad som är
känt om deras etnicitet.

Justitiekanslern har förelagt Rikspolisstyrelsen att, mot bakgrund av de av SIN konstaterade generella
bristerna, ange sin inställning till anspråk som framställs av personer som har förekommit i Kringresan-
deregistret. Rikspolisstyrelsen har i ett yttrande hit sammanfattningsvis anfört följande.

Rikspolisstyrelsen gör sammantaget den bedömningen att de av SIN påtalade bristerna om oprecis än-
damålsbeskrivning, bristande behörighetsbegränsningar och loggning inte kan anses ha orsakat en otill-
börlig spridning av känsliga eller felaktiga uppgifter och inte heller lett till några negativa beslut eller
andra åtgärder gentemot de registrerade. Bristerna har således inte medfört någon sådan kränkning av
de registrerade personernas integritet som kan medföra rätt till ersättning enligt 48 § PUL.

Polismyndigheten i Skåne har för sin del i ett yttrande till Rikspolisstyrelsen anfört bl.a. att vissa av de
brister som har påtalats av SIN ur ett integritetsperspektiv är att bedöma som allvarligare än andra. Po-
lismyndigheten har överlåtit åt Justitiekanslern att ta ställning till om varje enskild brist eller de olika
bristerna i kombination bör leda till skadeståndsskyldighet för staten.

Rättsliga utgångspunkter
Polisdatalagen (2010:361) trädde i kraft den 1 mars 2012. Av övergångsbestämmelser till lagen framgår
att vissa bestämmelser i den gamla polisdatalagen (1998:622) gäller till och med den 31 december 2014.

SIN har i uttalandet den 15 november 2013 konstaterat att den nuvarande polisdatalagen är tillämplig
på den uppgiftssamling som finns i Kringresanderegistret så som den såg ut när nämnden påbörjade sin
inspektion den 24 september 2013. Justitiekanslern instämmer i denna bedömning och prövar därför
de anspråk som framställs av personer som har förekommit i registret enligt bestämmelserna i polisda-
talagen (2010:361).

Polisen får enligt 2 kap. 7 § polisdatalagen behandla personuppgifter om det behövs för att förebygga,
förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, för att utreda eller beivra brott, eller för att fullgöra för-
pliktelser som följer av internationella åtaganden. Enligt 2 kap. 2 § polisdatalagen ska bl.a. vissa grund-
läggande krav i 9 § personuppgiftslagen gälla vid behandling av personuppgifter med stöd av polisdata-
lagen. Sålunda ska personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed samt
samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål (se 9 § första stycket b) och c)
personuppgiftslagen).

Av polisdatalagen framgår vidare bl.a. att tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad varje
tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter (se 2 kap. 11 § polisdatalagen). Vid be-
handling av personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga i polisens brottsbekämpande verk-
samhet ska det genom en särskild upplysning eller på något annat sätt framgå för vilket närmare ändamål
personuppgifterna behandlas (se 3 kap. 3 § polisdatalagen).
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Enligt 2 kap. 2 § första stycket 12 polisdatalagen gäller bestämmelsen i 48 § personuppgiftslagen om
skadestånd när personuppgifter behandlas enligt den först nämnda lagen. Av 48 § personuppgiftslagen
framgår att den personuppgiftsansvarige ska ersätta den registrerade för skada och kränkning av den
personliga integriteten som en behandling av personuppgifter i strid med lagen har orsakat. Skadestånds-
ansvaret är i princip strikt. Det krävs alltså inte att den personuppgiftsansvarige eller någon annan har
varit oaktsam eller haft uppsåt att handla i strid med lagen för att ersättning ska utgå.

Av motiven till personuppgiftslagen framgår att ersättningen för kränkning får uppskattas efter skälighet
mot bakgrund av samtliga omständigheter i det aktuella fallet. Därvid kan beaktas bl.a. sådana faktorer
som om det har funnits risk för otillbörlig spridning av känsliga eller felaktiga uppgifter och om den
registrerade på grund av den felaktiga behandlingen har blivit utsatt för något beslut eller några åtgärder
som har kunnat innebära något negativt för honom eller henne (se prop. 1997/98:44 s. 143 f.). De an-
givna faktorerna är således exempel på omständigheter som kan beaktas när man bestämmer ersättningens
storlek.

Justitiekanslerns bedömning

Staten har ådragit sig skadeståndsskyldighet
Justitiekanslern instämmer i SINs bedömning att polisens personuppgiftsbehandling i Kringresandere-
gistret i flera avseenden har stått i strid med lag. Det är således utrett att bl.a. bestämmelserna i 2 kap.
11 § och 3 kap. 3 § polisdatalagen inte efterlevts fullt ut och att Kringresanderegistret haft de generella
brister som SIN uttalat.

De personuppgifter som polisen behandlar i sin brottsbekämpande verksamhet med stöd av polisdata-
lagen är till sin natur av integritetskänslig karaktär. Det är därför särskilt viktigt att polisen i alla delar
noggrant följer polisdatalagens bestämmelser för hur sådana uppgifter får behandlas. I detta fall har tre
generella brister konstaterats. Dessa är sammantaget så allvarliga att de personer vilkas uppgifter behand-
lats i registret måste anses ha blivit utsatta för en sådan kränkning av sin personliga integritet att de är
berättigade till ersättning av staten enligt 48 § personuppgiftslagen.

Ersättningens storlek m.m.
Syftet med kränkningsersättning vid överträdelser av personuppgiftslagens eller, som i detta fall, polis-
datalagens regler är att ersättningen ska ge upprättelse och kompensera för känslor av obehag hos den
skadelidande. Ersättningen ska bestämmas utifrån en bedömning av vilken kränkning som typiskt sett
får anses ha uppkommit. Högsta domstolen har nyligen fastslagit att ett sådant betraktelsesätt i stor ut-
sträckning leder till bruk av schabloner, vilket bl.a. underlättar skaderegleringen till fördel för den skade-
lidande. Av Högsta domstolens avgörande framgår att ersättning för en kränkning som är att bedöma
som mindre allvarlig, om än inte helt obetydlig, i normalfallet bör bestämmas till 3 000 kr (se NJA 2013
s. 1046).

De av SIN konstaterade generella brister som har förekommit vid behandlingen av personuppgifter i
Kringresanderegistret har drabbat samtliga registrerade. De har därigenom utsatts för en kränkning som
får anses ha varit likartad för alla dem som har förekommit i registret. Kränkningen kan med hänsyn till
registrets inriktning och syfte samt de brister som konstaterats inte anses som mindre allvarlig. Utred-
ningen ger dock inte stöd för slutsatsen att de brister som förekommit i registret har lett till några nega-
tiva beslut eller åtgärder som inte hade uppkommit om personuppgiftsbehandlingen hade skett helt i
enlighet med polisdatalagens bestämmelser. Vid en samlad bedömning bör den som har varit föremål
för personuppgiftsbehandling i Kringresanderegistret anses vara berättigad till ersättning för kränkning
med 5 000 kr. AB ska därför tillerkännas ersättning med 5 000 kr.

Polismyndigheten har utfört behandlingen av personuppgifter i Kringresanderegistret och är därmed
enligt 2 kap. 4 § polisdatalagen personuppgiftsansvarig. Ersättningen bör därför belasta polismyndighetens
anslag. Rikspolisstyrelsen, i egenskap av central förvaltningsmyndighet, ges i uppdrag att se till att ersätt-
ningen betalas ut.
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Avslutande synpunkter
Jag instämmer i den kritik som SIN har riktat mot polismyndigheten i uttalandet den 15 november 2013.
Polisens möjlighet att behandla personuppgifter i sin brottsbekämpande verksamhet är viktig och nöd-
vändig men innebär samtidigt ett stort ansvar. Det är oacceptabelt att en polismyndighet upprättar ett
register och behandlar personuppgifter utan att fullt ut uppfylla de krav som lagen föreskriver. Jag utgår
från att samtliga polismyndigheter - om det inte redan har skett - går igenom sina register för att försäkra
sig om att behandlingen av personuppgifter uppfyller de krav som gäller enligt relevanta lagar, förord-
ningar och föreskrifter.
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Allvarlig kritik mot dåvarande Polismyndigheten i Skåne för bristerna vid 
behandlingen av personuppgifter inom myndighetens 
kriminalunderrättelseverksamhet 

Beslutet i korthet: Efter uppgifter i media om att dåvarande Polismyndigheten i Skåne 

hade ett olagligt register över mer än 4 000 romer granskades saken av Säkerhets- och 

integritetsskyddsnämnden och åklagare. Granskningarna visade att det fanns allvarliga 

brister vid personuppgiftsbehandlingen i två uppgiftssamlingar inom polisens kriminal-

underrättelseverksamhet. Samlingarna innehöll uppgifter om flera tusen personer, varav 

ett större antal kunde antas vara romer. Bristerna bestod bl.a. i att det ändamål för 

personuppgiftsbehandlingen som angetts var alltför generellt, att användningen inte hade 

loggats, att gallring inte hade skett i tillräcklig omfattning och att det inte hade angetts 

vilka som inte var misstänkta. JO har granskat ansvaret inom polismyndigheten för 

bristerna. 

I beslutet uppger JO att de brister som konstaterats fick mycket allvarliga konsekvenser. 

Särskilt den bristande gallringen har medfört att det byggdes upp ett mer eller mindre 

permanent släktregister avseende ett stort antal personer av romskt ursprung. De två 

uppgiftssamlingarna har de facto fått karaktären av ett register över etnisk tillhörighet. 

Enligt JO har den mycket otydliga ansvarsfördelningen inom polismyndigheten varit en 

förutsättning för bristerna i uppgiftssamlingarna. Den beslutsordning som polis-

myndigheten tillämpat för behandling av personuppgifterna medförde att beslut i praktiken 

fattades av personer som saknade behörighet för detta. Oklarheterna i ansvars-

fördelningen medförde att de inblandade inte var medvetna om omfattningen av sitt 

ansvar. Det saknades styrning och kontroll över vilka uppgiftssamlingar som byggdes upp 

och mycket begränsade möjligheter att upptäcka eventuella missförhållanden i dem. 

Vidare saknades det tekniska möjligheter att tillämpa myndighetens rutiner för loggning, 

gallring och markering av personer som det saknades misstankar mot. Myndigheten 

kände till detta, men vidtog inte nödvändiga åtgärder för att säkerställa att integritets-

skyddsbestämmelserna följdes. 

Det inträffade visar på omfattande och allvarliga brister inom kriminalunderrättelse-

verksamheten. JO riktar därför allvarlig kritik mot dåvarande Polismyndigheten i Skåne. 

Det vilar enligt JO ett tungt ansvar för bristerna på dem som innehaft befattningen som 

chef för länskriminalavdelningen. Ansvaret för de grundläggande bristerna när det gäller 

myndighetens organisation, instruktioner och praxis vilar dock ytterst på polis-

myndigheten och på dess högsta chef – länspolismästaren. JO är också mycket kritisk till 

chefen för kriminalunderrättelsetjänsten i Lund, som hade ett ansvar för att 

uppgiftssamlingarna faktiskt byggdes upp, och till den polis som byggde upp dem för det 

konkreta innehållet i dem. 

JO förutsätter att den nya Polismyndigheten vidtar nödvändiga åtgärder för att garantera 

att polisdatalagens integritetsskyddsbestämmelser efterlevs inom hela myndigheten. 
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Bakgrund 

I en serie tidningsartiklar publicerade i Dagens Nyheter med start den 23 september 

2013 gjordes det gällande att dåvarande Polismyndigheten i Skåne hade ett olagligt 

register över mer än 4 000 romer. Med anledning av dessa uppgifter beslutade 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden att inleda ett tillsynsärende mot Polis-

myndigheten i Skåne (dnr 173-2013). Uppgifterna medförde också att Åklagar-

myndigheten inledde en förundersökning eftersom det fanns anledning att anta att 

brott som hörde under allmänt åtal förövats vid polismyndighetens personuppgifts-

behandling (AM-139971-13).  

Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens granskning avsåg polismyndighetens 

uppgiftssamling Kringresande. Nämnden uttalade sig i ärendet den 15 november 

2013 och konstaterade att polismyndighetens behandling av personuppgifter i flera 

avseenden inte var förenlig med bestämmelserna i polisdatalagen. Justitiekanslern 

(JK) har därefter i ett beslut den 7 maj 2014 instämt i Säkerhets- och integritets-

skyddsnämndens bedömning och funnit att den som varit föremål för person-

uppgiftsbehandling i uppgiftssamlingen ska vara berättigad till ersättning för 

kränkning med 5 000 kr (JK:s dnr 1441-14). 

Förundersökningen avsåg den särskilda undersökningen Länsövergripande 

brottslighet, som polismyndigheten beslutat inleda den 22 oktober 2009, och de 

uppgiftssamlingar inom denna undersökning som benämndes Konflikt, 

Staffanstorp, romer respektive Kringresande. Överåklagaren Mats Åhlund 

beslutade den 20 december 2013 att lägga ned förundersökningen. Av beslutet 

framgick att personuppgiftsbehandlingen varit behäftad med flera fel. Det rörde sig 

dock huvudsakligen om systemfel som en enskild befattningshavare vid polis-

myndigheten inte kunde hållas straffrättsligt ansvarig för. 

Även Diskrimineringsombudsmannen (DO) har granskat registreringen (ärende 

GRA 2013/617). I sitt beslut fann DO att det inte kunde uteslutas att polis-

myndigheten använt sig av etnisk profilering i sin brottsbekämpande verksamhet. 

Polismyndigheten rekommenderades att utreda detta.  

JO:s ärende och beslutets disposition 

I samband med Dagens Nyheters artikelserie kom det in nio anmälningar till JO 

mot Polismyndigheten i Skåne. Efter att ha tagit del av Säkerhets- och integritets-

skyddsnämndens och överåklagare Mats Åhlunds beslut kunde jag konstatera att 

lagligheten i polismyndighetens personuppgiftsbehandling blivit föremål för 

noggrann prövning. Det saknades därför skäl för JO att granska denna. Mot 

bakgrund av framför allt de bedömningar som gjordes i den straffrättsliga 

utredningen ansåg jag däremot att det fanns skäl för mig att närmare granska 

ansvarsfördelningen inom Polismyndigheten i Skåne när det gäller uppgifts-

samlingarna Konflikt, Staffanstorp, romer och Kringresande. Min utredning har 

därför varit inriktad på den frågan.  



 Dnr 5205-2013 Sid 3 (19) 

 

 

I det följande redogörs först för de aktuella uppgiftssamlingarna, den rättsliga 

regleringen av polisens personuppgiftsbehandling och resultatet av de tidigare 

granskningarna av uppgiftssamlingarna. Därefter behandlas de uppgifter som 

polismyndigheten lämnat till JO. Avslutningsvis redovisar jag min bedömning.   

Uppgiftssamlingarna 

Den 22 oktober 2009 beslutade den dåvarande chefen för länskriminalavdelningen 

vid Polismyndigheten i Skåne att personuppgifter skulle behandlas i en särskild 

undersökning enligt den då gällande polisdatalagen (1998:622). Den särskilda 

undersökningen gavs beteckningen Länsövergripande brottslighet. I beslutet 

uppgavs att ändamålet med personuppgiftsbehandlingen var att identifiera och 

kartlägga allvarlig brottslig verksamhet av länsövergripande karaktär genom att 

lokalt identifiera och kartlägga nyckelpersoner och nätverk kring dessa. Chefen för 

länskriminalavdelningen angavs som ansvarig för den särskilda undersökningen, 

som skulle pågå mellan den 30 oktober 2009 och den 30 oktober 2010. Den 

särskilda undersökningen förlängdes genom flera beslut till den 27 februari 2013. 

Den 28 februari 2013 beslutade den nya chefen för länskriminalavdelningen att 

personuppgifter skulle behandlas i en särskild – gemensamt tillgänglig – uppgifts-

samling med beteckningen G-SUS KUT Skåne enligt bestämmelserna i den nya 

polisdatalagen (2010:361). I det beslutet gavs under rubriken närmare ändamål en 

allmän beskrivning av kriminalunderrättelseverksamhetens syften. Chefen för 

kriminalunderrättelsetjänsten i Skåne (KUT Skåne) angavs som ansvarig för 

uppgiftssamlingen. Uppgiftssamlingarna i den avslutade särskilda undersökningen 

Länsövergripande brottslighet överfördes till den särskilda – gemensamt 

tillgängliga – uppgiftssamlingen.  

Personuppgifterna i den särskilda undersökningen behandlades i ett antal olika 

uppgiftssamlingar som lagrades i filmappar. De två nu aktuella uppgifts-

samlingarna har funnits i filmapparna Konflikt, Staffanstorp, romer och 

Kringresande. Dessa båda mappar har bestått av en Excelfil och ett antal filer i 

formatet Analyst´s Notebook. När den särskilda undersökningen avslutades i 

februari 2013 fördes uppgiftssamlingarna oförändrade över till den särskilda – 

gemensamt tillgängliga – uppgiftssamlingen. Denna lagrades på en särskild server 

benämnd X.  

Uppgiftssamlingen Konflikt, Staffanstorp, romer påbörjades vid polisområde 

mellersta Skåne i juli 2011 inom ramen för den särskilda undersökningen 

Länsövergripande brottslighet. Kriminalunderrättelsetjänsten i Lund (KUT Lund) 

påbörjade arbetet med uppgiftssamlingen efter ett möte med den operativa 

ledningsgruppen i polisområdet. Avsikten med den var att förebygga och förhindra 

att en konflikt mellan fyra romska släkter, i vilka det ingick personer som bodde i 

Staffanstorp, eskalerade. Under hösten 2011 misstänktes personer som varit 

aktuella i konflikten i Staffanstorp för bl.a. ett större antal bostadsinbrott, brott mot 

äldre och omfattande fakturabedrägerier. Med anledning av detta påbörjade KUT 

Lund i december 2011 uppgiftssamlingen Kringresande. Uppgifterna i Konflikt, 
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Staffanstorp, romer utgjorde grunden för den nya uppgiftssamlingen Kringresande, 

som efterhand byggdes på med nya uppgifter.  

Uppgiftssamlingen Konflikt, Staffanstorp, romer innehöll 1 049 unika person-

nummer, varav omkring 500 avsåg personer som var under 15 år och ett antal 

personer som var avlidna. Personuppgiftssamlingen Kringresande innehöll 4 673 

unika personnummer, varav 1 104 avsåg personer som var under 15 år och omkring 

45 personer som var avlidna. Ett större antal av de registrerade personerna kan på 

grund av att uppgiftssamlingarna byggde på släktskap antas vara romer, men det 

finns inga noteringar om etnicitet. Många av de registrerade var bosatta utanför 

Skåne. Uppgiftssamlingarna innehåller uppgifter om namn, personnummer, kön, 

adresser och släktskapsförhållanden. Det finns ingen anteckning om ändamålet 

med uppgiftssamlingarna eller uppgifterna i dem. Inte heller finns det några 

noteringar om vilka personer som inte är misstänkta för brott.  

Personuppgiftsbehandling i polisens kriminalunderrättelse-

verksamhet 

Personuppgiftsbehandlingen i polisens brottsbekämpande verksamhet reglerades 

fram till den 1 mars 2012 i polisdatalagen (1998:622). Den lagen ersattes då av en 

ny polisdatalag (2010:361). Enligt den nya lagens övergångsbestämmelser skulle 

den gamla lagen tillämpas till utgången av år 2014 vid behandling av person-

uppgifter i en särskild undersökning som hade beslutats före ikraftträdandet av den 

nya lagen. Den gamla polisdatalagens bestämmelser har alltså varit tillämpliga för 

personuppgiftsbehandlingen i uppgiftssamlingarna Konflikt, Staffanstorp, romer 

och Kringresande t.o.m. den 27 februari 2013, när den särskilda undersökningen 

Länsövergripande brottslighet avslutades. För tiden därefter har den nya polis-

datalagens bestämmelser varit tillämpliga.  

Både den gamla och den nya polisdatalagen innehåller förbud mot att behandla 

uppgifter om en person enbart på grund av vad som är känt om personens etniska 

ursprung (se 5 § i den gamla polisdatalagen och 2 kap. 10 § i den nya). Enligt båda 

lagarna är vissa bestämmelser i personuppgiftslagen tillämpliga (se 1 § i den gamla 

polisdatalagen och 2 kap. 2 § i den nya polisdatalagen). Av särskilt intresse är här  

9 § första stycket personuppgiftslagen där det bl.a. anges att den personuppgifts-

ansvarige ska se till att personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt 

angivna och berättigade ändamål (punkten c) och att inte fler personuppgifter 

behandlas än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen 

(punkten f). I den nya polisdatalagen finns särskilda bestämmelser om gallring av 

personuppgifter i 2 kap. 12 §. Enligt den bestämmelsen får personuppgifter inte 

bevaras under längre tid än vad som behövs för något eller några av de i lagen 

angivna ändamålen. I den lagen finns också bestämmelser som anger hur länge 

uppgifter som längst får bevaras. Beträffande den gamla polisdatalagen gällde 

personuppgiftslagens gallringsbestämmelse i 9 § första stycket i). Enligt den 

bestämmelsen får personuppgifter inte bevaras under längre tid än vad som är 

nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.  
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Uppgiftssamlingarna Konflikt, Staffanstorp, romer och Kringresande skapades 

inom och användes i polisens kriminalunderrättelseverksamhet, dvs. i den 

verksamhet som består av att samla in, bearbeta och analysera information för att 

klarlägga om brottslig verksamhet har utövats eller kan komma att utövas och som 

inte utgör förundersökning enligt 23 kap. rättegångsbalken (se definitionen i 3 § i 

den gamla polisdatalagen). För denna verksamhet finns särskilda bestämmelser i 

både den gamla och den nya polisdatalagen.  

Den gamla polisdatalagen 

Enligt den gamla polisdatalagen fick personuppgifter behandlas i kriminal-

underrättelseverksamheten endast om en särskild undersökning hade inletts och det 

fanns anledning att anta att allvarlig brottslighet hade utövats eller kunde komma 

att utövas (se 14 §). En särskild undersökning definierades som en undersökning i 

kriminalunderrättelseverksamhet som innebär insamling, bearbetning och analys av 

uppgifter i syfte att ge underlag för beslut om förundersökning eller om särskilda 

åtgärder för att förebygga, förhindra eller upptäcka brott. Med allvarlig brottslig 

verksamhet avsågs verksamhet som innefattar brott för vilket är föreskrivet 

fängelse i två år eller däröver (se definitionerna i 3 §).  

Ett beslut om att behandla personuppgifter i kriminalunderrättelseverksamheten 

skulle innehålla uppgifter om ändamålet med behandlingen och de villkor i övrigt 

som behövdes för att förebygga otillbörligt intrång i de registrerades personliga 

integritet (se 15 §). Uppgifter om en enskild person som det inte fanns någon 

misstanke mot skulle förses med en upplysning om detta förhållande (se 14 §).   

Den nya polisdatalagen 

Enligt den nya polisdatalagen får personuppgifter behandlas bl.a. om det behövs 

för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet (se 2 kap. 7 §). Om 

personuppgifter kan antas ha samband med misstänkt brottslig verksamhet som 

innefattar brott för vilket är föreskrivet fängelse i ett år eller däröver eller som sker 

systematiskt, får de göras gemensamt tillgängliga i polisens brottsbekämpande 

verksamhet (se 3 kap. 2 §). Uppgifter anses ha gjorts gemensamt tillgängliga när 

fler än ett fåtal personer har rätt att ta del av dem (se 3 kap. 1 §).  

Vid behandling av personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga ska det 

genom en särskild upplysning eller på något annat sätt framgå för vilket närmare 

ändamål personuppgifterna behandlas (se 3 kap. 3 §). Om personuppgifterna direkt 

kan hänföras till en person som inte är misstänkt för brott eller för att ha utövat 

eller komma att utöva brottslig verksamhet enligt 3 kap. 2 § ska det genom en 

särskild upplysning eller på något annat sätt framgå att personen inte är misstänkt. 

Uppgifter om en person som kan antas ha samband med misstänkt brottslig 

verksamhet ska vidare förses med en upplysning om uppgiftslämnarens 

trovärdighet och uppgifternas riktighet i sak, om inte detta på grund av särskilda 

omständigheter är onödigt (se 3 kap. 4 §). 
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Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens uttalande 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsyn omfattar personuppgifts-

behandling som sker med stöd av den nya polisdatalagen. Nämndens granskning 

har därför avsett den personuppgiftsbehandling som skett i uppgiftssamlingen 

Kringresande fr.o.m. den 28 februari 2013.   

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden kom vid sin granskning fram till att 

polismyndigheten inte kunde anses ha behandlat uppgifter om personer enbart på 

grund av vad som var känt om deras etnicitet. Nämnden fann däremot att person-

uppgiftsbehandlingen i flera avseenden inte uppfyllde de krav som uppställs i 

polisdatalagen.   

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden fann vid sin granskning att det ändamål 

som polismyndigheten uppgett för behandlingen av personuppgifterna – att 

identifiera och kartlägga allvarlig brottslig verksamhet av länsövergripande 

karaktär genom att lokalt identifiera och kartlägga nyckelpersoner och nätverk 

kring dessa – inte uppfyllde de krav som ställs i 9 § första stycket c) person-

uppgiftslagen. Nämnden anförde:  

Det ändamål som polismyndigheten har angett är enligt nämnden alldeles för 

generellt formulerat för att uppfylla lagens krav. Om man skulle godta detta 

ändamål, skulle ett orimligt stort antal uppgifter av mycket varierande slag kunna 

registreras i uppgiftssamlingen. Det angivna ändamålet utgör således inte en 

tillräcklig precisering av syftet med uppgiftssamlingen på det sätt som polis-

datalagen kräver. Enligt nämndens uppfattning innebär en brist på precisering av 

ändamål i praktiken att polisdatalagens integritetsskydd sätts ur spel. Det av polis-

myndigheten angivna ändamålet kan därför inte godtas. 

Nämnden konstaterade också att polisens personuppgiftsbehandling inte heller 

uppfyllde kravet i 3 kap. 3 § polisdatalagen, att det närmare ändamålet med 

behandlingen ska framgå genom en särskild upplysning eller på något annat sätt.  

Vidare fann nämnden att personuppgiftsbehandlingen inte var förenlig med 

bestämmelserna i 2 kap. 7 § polisdatalagen, eftersom det inte fanns något behov av 

att behandla ett stort antal av personuppgifterna. Uppgiftssamlingen innehöll bl.a. 

ett stort antal personer bosatta utanför Skåne, över 1 000 barn och flera avlidna 

personer. Nämnden uppgav följande:  

Sammanfattningsvis menar […] nämnden att det inte ens om man utgår från det vida 

ändamål som polismyndigheten hänvisar till finns anledning att anta att det för varje 

personuppgift verkligen finns ett konkret behov av att behandla personuppgiften 

eller ett tillräckligt samband med den av polismyndigheten beskrivna brottsliga 

verksamheten. Det kan enligt nämnden slås fast att åtskilliga personer i uppgifts-

samlingen inte borde finnas där. Nämnden får intrycket av att uppgiftssamlingen i 

vart fall delvis har kommit att få karaktären av en ”bra att ha”-uppgiftssamling. 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden konstaterade även att tillgången till 

personuppgifterna varit alltför omfattande inom polismyndigheten, att det inte skett 

någon loggning av personuppgiftsbehandlingen, att gallringen av personuppgifter 

varit otillräcklig och att det inte funnits några särskilda upplysningar om vilka som 

inte var misstänkta. 
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Justitiekanslerns beslut 

JK prövade i sitt beslut den 7 maj 2014 om personer som varit registrerade i 

uppgiftssamlingen Kringresande var berättigade till ersättning från staten på grund 

av att deras personliga integritet hade kränkts genom registreringen. JK instämde i 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens bedömning att polisens personuppgifts-

behandling i flera avseenden hade stått i strid med lag. Tre generella brister lyftes 

fram: att ändamålet med personuppgiftsbehandlingen var för oprecist, att tillgången 

till personuppgifterna inte var begränsad till varje tjänstemans behov och att ingen 

loggning hade förekommit när personuppgifterna behandlades. JK redovisade 

följande bedömning av statens skadeståndsskyldighet med anledning av dessa 

brister:    

De personuppgifter som polisen behandlar i sin brottsbekämpande verksamhet med 

stöd av polisdatalagen är till sin natur av integritetskänslig karaktär. Det är därför 

särskilt viktigt att polisen i alla delar noggrant följer polisdatalagens bestämmelser 

för hur sådana uppgifter får behandlas. I detta fall har tre generella brister 

konstaterats. Dessa är sammantaget så allvarliga att de personer vilkas uppgifter 

behandlats i registret måste anses ha blivit utsatta för en sådan kränkning av sin 

personliga integritet att de är berättigade till ersättning av staten enligt 48 § 

personuppgiftslagen. 

JK gjorde bedömningen att den som varit föremål för personuppgiftsbehandling i 

uppgiftssamlingen ska vara berättigad till ersättning för kränkning med 5 000 kr. I 

beslutet lämnade JK följande avslutande synpunkter: 

Jag instämmer i den kritik som [Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden] har riktat 

mot polismyndigheten i uttalandet den 15 november 2013. Polisens möjlighet att 

behandla personuppgifter i sin brottsbekämpande verksamhet är viktig och 

nödvändig men innebär samtidigt ett stort ansvar. Det är oacceptabelt att en polis-

myndighet upprättar ett register och behandlar personuppgifter utan att fullt ut 

uppfylla de krav som lagen föreskriver. Jag utgår från att samtliga polismyndigheter 

– om det inte redan har skett – går igenom sina register för att försäkra sig om att 

behandlingen av personuppgifter uppfyller de krav som gäller enligt relevanta lagar, 

förordningar och föreskrifter.  

Den straffrättsliga prövningen 

Överåklagare Mats Åhlund betonade i sitt beslut att Åklagarmyndigheten inte är en 

tillsynsmyndighet, utan att en allmän åklagares uppgift är att göra straffrättsliga 

bedömningar och utreda och lagföra sådana brott där man på objektiv grund kan 

förvänta sig en fällande dom vid en domstolsprövning. Han uppgav vidare 

följande: 

Det är inte åklagarens uppgift att lagföra varje formellt eller annat fel, omdömesbrist 

eller andra tillkortakommanden om inte dessa samtidigt når upp till en brottslig nivå. 

Hans prövning var därför inriktad på om fel vid personuppgiftsbehandlingen i de 

båda uppgiftssamlingarna kunde styrkas och om någon kunde hållas straffrättsligt 

ansvarig för dessa.  

I beslutet uppges att det var chefen för länskriminalavdelningen som 2009 

beslutade om den särskilda undersökningen, men att chefen för KUT Lund 2011 

beslutade att de aktuella personuppgiftsbehandlingarna skulle ske och att en polis 



 Dnr 5205-2013 Sid 8 (19) 

 

 

vid den enheten sedan byggde upp uppgiftssamlingarna. Enligt Mats Åhlund kunde 

chefen för länskriminalavdelningen inte rimligen bära straffrättsligt ansvar för den 

personuppgiftsbehandling som beslutats och utförts av medarbetare på den lokala 

nivån flera år efter att beslutet om den särskilda undersökningen meddelades. I 

stället delgavs chefen för KUT Lund och den polis som faktiskt skötte uppgifts-

samlingarna misstanke om brott. Dessa båda hördes i utredningen.  

Av beslutet framgår att det vid förhör med chefen för KUT Lund och den 

handläggande polisen hade framkommit att ändamålet och syftet med person-

uppgiftssamlingen Konflikt, Staffanstorp, romer var att utröna och förebygga 

allvarlig brottslighet som var kopplad till en konflikt mellan romska släkter i 

polisområdet och att man genom behandlingen försökt klarlägga släktsamband. 

Vidare hade det framkommit att ändamålet och syftet med behandlingen i person-

uppgiftssamlingen Kringresande bl.a. var att utröna och förebygga allvarlig 

åldrings- och annan angiven brottslighet. Att de båda uppgiftssamlingarna skulle 

skapas och vilka ändamålen med dem skulle vara dokumenterades dock inte. 

Chefen för KUT Lund hade uppfattningen att någon dokumentationsskyldighet inte 

förelegat eftersom ändamål hade angetts i beslutet om den särskilda 

undersökningen. Mats Åhlund redovisade följande straffrättsliga bedömning i fråga 

om uppgiftssamlingarnas ändamål och dokumentationen av detta: 

De uppgivna ändamålen med behandlingarna är i sig inte olagliga. Däremot finns det 

inte något beslut där ändamålen framgår. Ändamålen framgår inte heller på något 

sätt, t.ex. genom en särskild upplysning i personuppgiftssamlingarna. De ändamål 

och syften som anges i beslutet om den särskilda undersökningen uppfyller inte 

polisdatalagarnas krav. Det är en allvarlig brist då polisdatalagarnas regler syftar till 

att behandlingen av personuppgifter ska ske på ett rättssäkert och kontrollerbart sätt. 

[…] chefen för KUT Lund [har] inte uppsåtligen […] underlåtit att upprätta sådana 

formella beslut eller upplysningar. Det kan inte styrkas att den oaktsamhet som han 

visat i detta hänseende når upp till en straffbar nivå då han trott sig tillämpa en 

tillåten rutin vid myndigheten. Det kan här vara fråga om ett systemfel som inte kan 

läggas en enskild befattningshavare till last. 

Framför allt mot bakgrund av de uppgivna ändamålen med behandlingen fann Mats 

Åhlund att personuppgifterna i uppgiftssamlingarna inte hade behandlats enbart på 

grund av etnisk tillhörighet.  

I beslutet uppges att det kunde tyckas uppseendeväckande att personuppgifts-

samlingarna innehöll så många personuppgifter. Mats Åhlund bedömde dock att 

det inte gick att styrka att det varit oförenligt med ändamålet med personuppgifts-

samlingarna att behandla dessa. Däremot konstaterade han att polisdatalagens 

gallringsbestämmelser inte hade följts. Personuppgiftssamlingen Konflikt, 

Staffanstorp, romer borde ha gallrats i samband med att uppgifterna tillfördes 

uppgiftssamlingen Kringresande. Det stora antalet personuppgifter, den 

geografiska spridningen och det faktum att barn och avlidna funnits registrerade 

visade dessutom att det fanns ett större antal personuppgifter i de båda uppgifts-

samlingarna som rimligen inte behövdes för ändamålet med dem. Uppgifts-

samlingarna borde därför ha gallrats i betydligt större utsträckning än vad polisen 

uppgett hade gjorts. Mats Åhlund bedömde dock att det här huvudsakligen tycktes 
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ha varit fråga om ett systemfel och att det inte kunde styrkas att någon enskild 

befattningshavare skulle bära det straffrättsliga ansvaret för detta.  

I beslutet uppges att det inte har varit möjligt att logga personuppgifts-

användningen i uppgiftssamlingarna och att alltför många inom polismyndigheten 

har kunnat ta del av innehållet i dessa samlingar. Dessa brister bedömdes dock 

utgöra systemfel som ingen enskild befattningshavare kunde lastas för.  

I personuppgiftssamlingarna fanns det inte några upplysningar som angav vilka 

personer det inte fanns någon misstanke mot, vilket föreskrivs i polisdatalagarna. 

Mats Åhlund gjorde följande straffrättsliga bedömning beträffande denna brist: 

Då ett mycket stort antal personer behandlats i personuppgiftssamlingarna, då dessa 

var uppbyggda på släktsamband samt då underåriga barn och avlidna personer 

registrerats måste det för den som tagit del av personuppgiftssamlingarna ha varit 

uppenbart att långtifrån alla var misstänkta. Med beaktande härav och då avsikten 

uppgetts vara att upplysningar om vilka personer som inte var misstänkta för brott 

skulle lämnas vid presentationer samt då ledningen, styrningen och kontrollen av 

verksamheten vid kriminalunderrättelseenheten kan ha brustit är åsidosättandet av 

vad som gällt för uppgiften i nu aktuellt hänseende att bedöma som ett ringa 

tjänstefel och gärningen således inte brottslig. Det kan också här vara fråga om ett 

systemfel som inte ska läggas en enskild befattningshavare till last.  

Mats Åhlund redovisade avslutningsvis följande sammanfattande bedömning: 

Det kan inte styrkas att anställd vid polismyndigheten gjort sig skyldig till brott 

genom att inte formellt ange ändamålet med behandlingen av personuppgifter på det 

sätt som bort ske. Det kan heller inte styrkas att det varit oförenligt med ändamålen 

med personuppgiftssamlingarna att behandla de personuppgifter som ingick i dessa. 

Det har inte framkommit anledning att anta att personuppgifterna […] utlämnats 

eller faktiskt spridits till obehöriga. Det kan inte längre antas att personuppgifterna 

förts in i personuppgiftssamlingarna enbart på grund av etnisk tillhörighet. Att 

uppgift inte förts in i personuppgiftssamlingarna om vilka personer i dessa som inte 

varit misstänkta för brott är ett ringa tjänstefel som inte utgör brott. Det kan inte 

styrkas att någon uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåtit att gallra i person-

uppgiftssamlingarna i den omfattning som bort ske. Det är ett systemfel att loggning 

av arbetet med personuppgiftssamlingarna inte kunnat ske.  

Fördelningen av processägarskap, processledning, övriga lednings- och styrnings-

förhållanden och inte minst bristande kontroll av kriminalunderrättelseverksamheten 

vid polismyndigheten kan ha bidragit till de systemfel vid polismyndigheten som 

konstaterats under förundersökningen. En enskild befattningshavare vid Polis-

myndigheten i Skåne kan inte straffrättsligt hållas ansvarig för detta. 

Förundersökningen lades därför ned. 

Uppgifter från Polismyndigheten i Skåne 

Min utredning har, som tidigare nämnts, varit inriktad på ansvaret för de brister i 

uppgiftssamlingarna Konflikt, Staffanstorp, romer och Kringresande som har 

konstaterats av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och åklagare. Dåvarande 

Polismyndigheten i Skåne har anmodats att yttra sig över ett antal frågor som gäller 

detta.  

Polismyndigheten i Skåne (länspolismästaren Klas Johansson) har yttrat sig och 

gett in dokumentation avseende den särskilda undersökningen Länsövergripande 
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brottslighet. Vid min granskning har jag också haft tillgång till de yttranden som 

polismyndigheten tidigare gav in till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och 

till handlingarna i förundersökningen.  

Kriminalunderrättelsetjänstens organisation 

I sitt yttrande lämnade Polismyndigheten i Skåne en redogörelse för kriminal-

underrättelsetjänstens organisation. Av denna redogörelse och övrigt tillgängligt 

material framgår att polismyndighetens kriminalunderrättelsetjänst bestod dels av 

en central enhet, KUT Skåne, dels av lokala kriminalunderrättelsetjänster vid de 

olika polisområdena, däribland KUT Lund.   

KUT Skåne utgjorde en sektion inom underrättelseenheten vid länskriminal-

avdelningen. KUT Skåne var huvudsakligen inriktad mot organiserad och 

gränsöverskridande brottslighet, kartläggning av yrkeskriminella och särskilda 

händelser av större omfattning. KUT Skåne hade också bl.a. ett myndighets-

övergripande ansvar för arbetsmetoder, arbetsverktyg och utbildning i kriminal-

underrättelsefrågor. 

I varje polisområde fanns en lokal kriminalunderrättelsetjänst, däribland KUT 

Lund vid polisområde mellersta Skåne. Den var huvudsakligen inriktad mot 

mängdbrottslighet och lydde under chefen för polisområdet. I polisområdet fanns 

en operativ ledningsgrupp som ansvarade för kriminalunderrättelsetjänstens arbete 

(i polismyndighetens yttrande benämnt linjeansvar). Ledningsgruppen beslutade 

om inriktning, ansvarsfördelning och uppföljning av beslutade och genomförda 

ärenden. Efter beslut i den operativa ledningsgruppen överlämnades ansvaret för 

genomförandet till den som utsetts att leda insatsen eller projektet.   

Inriktningen på de lokala kriminalunderrättelsetjänsternas arbete beslutades av 

länskriminalavdelningens underrättelseenhet (i polismyndighetens yttrande 

benämnt processledarskap). Detta avsåg bl.a. beslut om uppgiftssamlingar, hur data 

ska lagras, användning av programvara och utbildning av personal. Länskriminal-

avdelningens underrättelseenhet fördelade också uppdrag av länsövergripande 

karaktär och uppdrag som begärts av rikskriminalpolisens kriminalunderrättelse-

tjänst till de lokala kriminalunderrättelsetjänsterna.  

Fram till hösten 2009 hade polisområdena befogenhet att själva besluta om att 

behandla personuppgifter i en särskild undersökning. Det fanns då ett stort antal 

lokalt beslutade särskilda undersökningar vars ämnesområden var splittrade, 

samtidigt som flertalet av dem mer eller mindre överlappade varandra ur ett läns-

gemensamt perspektiv. Under hösten 2009 påbörjades ett arbete med att revidera 

de särskilda undersökningarna och samtidigt skapa en ny, länsövergripande, 

beslutsordning. Genom den nya ordningen ändrades delegationsreglerna, och 

behörigheten att fatta beslut om att behandla personuppgifter i en särskild 

undersökning flyttades från polisområdeschefen till chefen för länskriminal-

avdelningen. Ett av de länsövergripande beslut om att behandla personuppgifter i 

en särskild undersökning som då fattades var det som avsåg den här aktuella 
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särskilda undersökningen Länsövergripande brottslighet. Chefen för länskriminal-

avdelningen fick senare befogenheten att besluta om behandling av personuppgifter 

i en särskild – gemensamt tillgänglig – uppgiftssamling enligt bestämmelserna i 

den nya polisdatalagen.   

Ansvaret för den särskilda undersökningen och uppgiftssamlingarna 

I sitt yttrande har Polismyndigheten i Skåne uppgett att chefen för länskriminal-

avdelningen har haft det övergripande ansvaret för personuppgiftsbehandlingen i 

den särskilda undersökningen Länsövergripande brottslighet och i den senare 

gemensamt tillgängliga uppgiftssamlingen. Chefen för länskriminalavdelningen har 

svarat för lagligheten i och utformningen av besluten om att inleda den särskilda 

undersökningen och att behandla personuppgifter i en gemensamt tillgänglig 

uppgiftssamling. Denne har också svarat för de övergripande konsekvenser som 

besluten kunde få för behandlingen av personuppgifter i verksamheten. 

Polismyndigheten uppgav följande:  

Chefen för länskriminalavdelningen är och har alltså varit ansvarig för beslutet att 

starta [den särskilda undersökningen] och [den gemensamt tillgängliga 

uppgiftssamlingen] ”Länsövergripande brottslighet”, för att syftet med [dessa] är 

korrekt beskrivet utifrån behovet av behandlingen av personuppgifter samt för att 

omfattningen av personuppgifter i [dem] avgränsas genom att ange ändamålet i 

beslutet i enlighet med gällande integritetsskyddande lagstiftning för 

personuppgifter. 

Enligt polismyndighetens yttrande har de som har haft behörighet att arbeta i en 

särskild undersökning eller en gemensamt tillgänglig uppgiftssamling också haft 

behörighet att besluta om att inom ramen för dessa bygga upp uppgiftssamlingar. I 

beslutet om att behandla personuppgifter i den särskilda undersökningen och den 

gemensamt tillgängliga uppgiftssamlingen uppges bl.a. att behörighet till databasen 

ges till behörig personal inom kriminalunderrättelsetjänsten vid länskriminal-

avdelningen eller polisområdena. Enligt polismyndigheten skapades uppgifts-

samlingarna Konflikt, Staffanstorp, romer och Kringresande av en polisman som 

hade behörighet att arbeta i den särskilda undersökningen Länsövergripande 

brottslighet, och han informerade chefen för KUT Lund om att uppgifts-

samlingarna byggdes upp. Enligt polismyndigheten får därmed chefen för KUT 

Lund anses som behörig beslutsfattare för båda uppgiftssamlingarna, och det är 

också han som har fattat besluten om att bygga upp dem. Dessa beslut har dock inte 

dokumenterats av chefen för KUT Lund, vilket enligt polismyndigheten borde ha 

skett. Enligt yttrandet har chefen för länskriminalavdelningen, som haft det över-

gripande ansvaret för den särskilda undersökningen, ”på sedvanligt sätt […] inte 

informerats i frågan.” 

Polismyndigheten har uppgett att ansvaret för att integritetsskyddsbestämmelserna 

följdes vid hanteringen av uppgiftssamlingar vilade på de handläggare som hade 

behörighet att arbeta i dem och chefen för kriminalunderrättelsetjänsten i 

respektive polisområde. Detta innefattar bl.a. ett ansvar för att uppgiftssamlingarna 

gallras, att personuppgiftsbehandlingen loggas och att det anges om en registrerad 

person inte är misstänkt. Chefen för kriminalunderrättelsetjänsten i respektive 
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polisområde ansvarade för att detta arbete följdes upp. Ansvaret för att integritets-

skyddsbestämmelserna följts vid hanteringen av uppgiftssamlingarna Konflikt, 

Staffanstorp, romer och Kringresande har alltså enligt polismyndigheten vilat på 

den polis som skapade och hanterade dem och chefen för KUT Lund.   

I beslutet om den särskilda undersökningen uppges att all användaraktivitet loggas. 

Vidare anges att integritetsskyddet säkerställs genom en särskilt föreskriven 

gallringsrutin (Rutin för gallring av särskilda undersökningar). Av denna framgår 

följande. Personuppgifterna ska behandlas i en viss angiven databasmiljö (SURFA/ 

i2 iBase 4). Enbart personer vid kriminalunderrättelsetjänsten som genomgått viss 

utbildning och som arbetar med den särskilda undersökningen har tillträde till 

undersökningens databas. Huvudansvaret för informationen i den särskilda 

undersökningen vilar på chefen för länskriminalavdelningen, medan de enskilda 

användarna ansvarar för den information som de tillför databasen. För att 

administrera användare, behörighetsnivåer och gallring finns en administratörs-

grupp. All användning av databaserna i den särskilda undersökningen ska loggas. 

Det ska framgå vilka personer som inte misstänks för brott. Detta ska ske genom 

att det på ett visst angivet sätt markeras vilka som misstänks för brott. Gallring av 

uppgifter om en registrerad person ska prövas minst en gång var tolfte månad. 

Detta ska ske dels genom att de som arbetar i den särskilda undersökningen 

fortlöpande prövar om personuppgifter ska gallras, dels genom en delvis 

automatiserad rutin som innebär att personuppgifter som inte skapats eller 

uppdaterats under de senaste tolv månaderna ska gallras. Rutinerna uppdaterades 

under 2011.    

I beslutet om att behandla personuppgifter i en särskild – gemensamt tillgänglig –

uppgiftssamling hänvisas vad gäller integritetsskyddet i stället till ett dokument 

benämnt Rutiner för gemensamma uppgifter på X-servern. I detta dokument 

uppges att det inte behövs någon särskild uppgift om ändamålet med behandlingen 

om detta framgår på annat sätt. Anledningen till att en uppgift behandlas framgår 

enligt dokumentet för den enskilde tjänstemannen dels genom att denne kan se var 

i mappstrukturen uppgiften lagras, bearbetas och analyseras, dels utifrån den 

specifika arbetsuppgift tjänstemannen tilldelats för att behandla personuppgiften. 

Vidare uppges att det i majoriteten av datafilerna på nätverksenhet X framgår av 

omständigheterna vilka personer som inte är misstänkta för brott. I dessa fall 

behövs därför inte någon särskild upplysning om detta. För de fall det inte framgår 

vilka som inte misstänks för brott anges hur man ska markera detta. I dokumentet 

anges vidare en delvis automatiserad gallringsrutin för uppgifter som enligt tids-

fristerna i polisdatalagen måste gallras. Någon rutin för den löpande gallringen av 

uppgifter som inte längre behövs utifrån det angivna ändamålet med behandlingen 

anges däremot inte.    

Polismyndigheten har uppgett att rutinerna för loggning, gallring och markering av 

de som inte är misstänkta, förutsatte att arbetet skedde i en viss databasmiljö. Den 

tekniska lösningen gick dock inte att tillämpa i bl.a. polisområde mellersta Skåne. 

Det har därför delvis saknats automatiserade möjligheter för detta arbete. Enligt 
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polismyndigheten kan därför enskilda handläggare inte helt lastas för brister vad 

gäller gallring av personuppgifter och loggning av behandlingen i uppgifts-

samlingarna Konflikt, Staffanstorp, romer och Kringresande. Enligt polis-

myndighetens yttrande har de tekniska problemen behandlats vid polis-

myndighetens it-råd, och man har även påtalat för Rikspolisstyrelsen att man har 

tekniska problem som man inte själva kunnat lösa.  

Polismyndigheten i Skåne uppgav avslutningsvis följande: 

Sammanfattningsvis kan polismyndigheten konstatera att ansvaret för uppgifts-

samlingarna Konflikt, Staffanstorp, romer och Kringresande i enlighet med den 

organisation som polismyndigheten valt att använda sig av, åvilar en rad olika 

befattningshavare. 

Bedömning 

Inledning 

Min granskning har varit inriktad på ansvaret för personuppgiftsbehandlingen i 

uppgiftssamlingarna Konflikt, Staffanstorp, romer och Kringresande vid dåvarande 

Polismyndigheten i Skåne. Personuppgiftsbehandlingen i dessa uppgiftssamlingar 

har varit föremål för prövning av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och av 

överåklagare Mats Åhlund. Vid båda granskningarna har allvarliga brister 

konstaterats. Min bedömning utgår från de brister vid personuppgiftsbehandlingen 

som Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och åklagaren har funnit.    

I det följande sammanfattas dessa brister. Därefter beskrivs sammanfattningsvis 

ansvarsfördelningen inom polismyndigheten enligt myndighetens yttrande till JO 

och de uppgifter som funnits tillgängliga i ärendet. Efter det redovisar jag min 

bedömning av ansvaret för besluten om att bygga upp uppgiftssamlingarna och 

ansvaret för att integritetsskyddsbestämmelserna följs vid hanteringen av dem. Sist 

görs en avslutande bedömning av det inträffade. Innan jag går in på dessa frågor 

vill jag dock säga något om personuppgiftsbehandlingen i polisens kriminal-

underrättelseverksamhet och betydelsen av ett starkt och fungerande integritets-

skydd.   

Polisens brottsbekämpande verksamhet förutsätter att uppgifter av skiftande slag 

kan behandlas. Polisen har därför getts omfattande möjligheter att behandla person-

uppgifter. Dessa är inte sällan integritetskänsliga, och för polisens personuppgifts-

behandling i den brottsbekämpande verksamheten gäller särskilda bestämmelser 

som ska skydda mot otillbörliga ingrepp i de registrerades personliga integritet. 

Polisens kriminalunderrättelseverksamhet är särskilt integritetskänslig. I denna 

verksamhet behandlar polisen personuppgifter i situationer där man med olika grad 

av styrka misstänker att brottslig verksamhet pågår eller planeras, men utan att det 

finns några konkreta brottsmisstankar. Vid sådana förhållanden är det oundvikligt 

att närgångna uppgifter om personer som senare visar sig sakna all koppling till 

brottslig verksamhet ibland kommer att behandlas. Uppgifter om personer som inte 

själva misstänks för brottslig verksamhet behöver också många gånger behandlas. 
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Polisdatalagens integritetsskyddsbestämmelser fyller därför en viktig funktion och 

är en förutsättning för polisens omfattande rätt att behandla personuppgifter.    

Vid personuppgiftsbehandlingen i polisens kriminalunderrättelseverksamhet saknar 

de registrerade så gott som alltid möjlighet att själva ta till vara sina intressen, 

eftersom de oftast inte känner till behandlingen och många gånger inte heller kan få 

kännedom om den i efterhand. Integritetsskyddet förutsätter därför en fungerande 

kontroll från tillsynsmyndigheterna och det är mycket viktigt att dessa har goda 

förutsättningar för sitt arbete. Bestämmelser om dokumentation har i det 

sammanhanget en avgörande funktion.  

Konstaterade brister  

De tidigare granskningarna har visat att polisens behandling av personuppgifter i 

de aktuella uppgiftssamlingarna på flera punkter skett i strid med såväl den nya 

som den gamla polisdatalagens bestämmelser. Det ändamål för behandlingen som 

angavs i beslutet om att behandla personuppgifter i den särskilda undersökningen 

Länsövergripande brottslighet var alltför generellt formulerat för att uppfylla 

lagens krav. Samma brist har funnits i det senare beslutet om att behandla person-

uppgifter i en särskild – gemensamt tillgänglig – uppgiftssamling. Säkerhets- och 

integritetsskyddsnämnden har funnit att det även med detta alltför generellt 

formulerade ändamål saknades behov av att behandla ett stort antal av person-

uppgifterna i uppgiftssamlingarna Konflikt, Staffanstorp, romer och Kringresande. 

Överåklagare Mats Åhlund ansåg att det inte gick att styrka att uppgifter 

behandlades i strid med det ändamål som beskrivits av de hörda poliserna. På 

grund av att uppgiftssamlingarna inte gallrades kom de dock att innehålla ett stort 

antal personuppgifter som det saknades behov av att behandla. Granskningarna 

visade också att den krets som hade tillgång till personuppgifterna var alltför stor, 

att det inte skett någon loggning av personuppgiftsbehandlingen, att gallringen av 

personuppgifter varit otillräcklig och att det inte funnits några särskilda 

upplysningar om vilka som inte var misstänkta för brott. 

Ansvarsfördelning enligt uppgifter från polismyndigheten   

Av utredningen framgår att det var chefen för länskriminalavdelningen som var 

behörig att besluta om att behandla personuppgifter i en särskild undersökning 

enligt den gamla polisdatalagen. Enligt den lagen skulle ett sådant beslut innehålla 

bl.a. uppgifter om ändamålet med behandlingen och de villkor i övrigt som behövs 

för att förebygga otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet. Att ett 

beslut fattades var en förutsättning för att polisen då överhuvudtaget skulle få 

behandla personuppgifter i sin kriminalunderrättelseverksamhet. I den nya polis-

datalagen finns inte något motsvarande krav på att ett sådant särskilt beslut ska 

fattas. Av polismyndighetens yttrande framgår att det är chefen för länskriminal-

avdelningen som är behörig att besluta om att göra personuppgifter i en uppgifts-

samling inom kriminalunderrättelseverksamheten gemensamt tillgängliga.   

Enligt polismyndighetens yttrande har chefen för länskriminalavdelningen ett 

ansvar som i huvudsak begränsar sig till utformningen av beslutet om att behandla 
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personuppgifter i den särskilda undersökningen Länsövergripande brottslighet och 

det senare beslutet om att behandla personuppgifter i en gemensamt tillgänglig 

uppgiftssamling. Enligt yttrandet har det varit cheferna för de lokala kriminal-

underrättelsetjänsterna, i detta fall chefen för KUT Lund, som haft att besluta om 

vilka olika uppgiftssamlingar som skulle byggas upp, beslut som enligt polis-

myndighetens praxis inte behövde rapporteras till chefen för länskriminal-

avdelningen. Polismyndigheten har uppgett att chefen för KUT Lund var behörig 

att besluta om att uppgiftssamlingarna Konflikt, Staffanstorp, romer och 

Kringresande skulle byggas upp. Enligt yttrandet har chefen för KUT Lund och 

den handläggande polisen haft ansvaret för de konkreta uppgifter som registrerades 

i uppgiftssamlingarna och ansvaret för att det angavs vilka som inte misstänktes för 

brott samt för att gallring skedde.  

Ansvaret för brister vid tillkomsten av uppgiftssamlingarna  

Enligt beslutet om den särskilda undersökningen Länsövergripande brottslighet var 

ändamålet med personuppgiftsbehandlingen att identifiera och kartlägga allvarlig 

brottslig verksamhet av länsövergripande karaktär genom att lokalt identifiera och 

kartlägga nyckelpersoner och nätverk kring dessa. Det uppfyllde som tidigare 

framgått inte kraven i den dåvarande polisdatalagen. Den formulering som 

användes är så generell att ändamålet innefattar i princip alla slags uppgifter.  

Det bristfälligt angivna ändamålet för personuppgiftsbehandlingen i den särskilda 

undersökningen innebar att det saknades tydliga riktlinjer från den ansvarige 

beslutsfattarens sida om vilka uppgifter som skulle och fick behandlas. I förening 

med den ansvarsfördelning som polisen har beskrivit blev beslutet om att behandla 

personuppgifter i den särskilda undersökningen i praktiken ett medgivande in 

blanco till de lokala KUT-cheferna att skapa de uppgiftssamlingar som de ansåg 

behövdes. I det här aktuella fallet var det följaktligen chefen för KUT Lund som i 

praktiken beslutade om att behandla personuppgifter i uppgiftssamlingarna 

Konflikt, Staffanstorp, romer och Kringresande. Detta skedde drygt två år efter det 

att ändamålet med personuppgiftsbehandlingen i den särskilda undersökningen 

angetts. Enligt den då gällande polisdatalagen skulle de ändamål för vilka person-

uppgifter fick behandlas i de två uppgiftssamlingarna ha framgått av beslutet om 

den särskilda undersökningen, eller av ett annat beslut om att behandla person-

uppgifter i den särskilda undersökningen. Konsekvensen av det nu beskrivna blev 

att chefen för KUT Lund fattade beslut som enligt myndighetens delegations-

ordning skulle ha fattats av chefen för länskriminalavdelningen.     

Av förhör under förundersökningen framgår att chefen för KUT Lund inte 

dokumenterade att uppgiftssamlingarna Konflikt, Staffanstorp, romer och 

Kringresande skulle byggas upp. Enligt hans uppfattning omfattades detta av 

beslutet om att behandla personuppgifter i den särskilda undersökningen. Följden 

blev att varken uppgiftssamlingarnas existens eller det närmare ändamålet med 

dem dokumenterades. Eftersom skapandet av uppgiftssamlingar enligt 

myndighetens praxis inte anmäldes till chefen för länskriminalavdelningen, som 

var behörig beslutsfattare, har denne inte heller haft kännedom om vilka uppgifts-
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samlingar som fanns i den särskilda undersökningen eller för vilka närmare 

ändamål uppgifter behandlas i dessa. Den bristande dokumentationen har avsevärt 

försvårat myndighetens möjlighet att kontrollera och följa upp sin personuppgifts-

behandling inom detta mycket integritetskänsliga område.   

De uppgiftssamlingar som fanns i den särskilda undersökningen överfördes när 

denna avslutades oförändrade till den nya gemensamt tillgängliga uppgifts-

samlingen. I beslutet om den särskilda – gemensamt tillgängliga – uppgifts-

samlingen angavs inte något närmare ändamål med behandlingen, utöver en allmän 

beskrivning av kriminalunderrättelseverksamheten. Något närmare ändamål 

framgick inte heller av själva uppgiftssamlingarna. Inför beslutet genomfördes inte 

någon genomgång av det konkreta innehållet i de befintliga uppgiftssamlingarna, 

vilket hade varit naturligt. Det dokumenterades inte heller vilka uppgiftssamlingar 

som fanns. De brister som jag har konstaterat när det gäller ansvaret för den 

särskilda undersökningen överfördes alltså till den gemensamt tillgängliga 

uppgiftssamlingen. 

Sammantaget har alltså den ordning som dåvarande Polismyndigheten i Skåne 

tillämpade för beslut om behandling av personuppgifter i den särskilda under-

sökningen Länsövergripande brottslighet, och den senare gemensamt tillgängliga 

uppgiftssamlingen, uppvisat grundläggande brister. Oklarheter i ansvars-

fördelningen har inneburit att de inblandade inte har varit medvetna om 

omfattningen av sitt ansvar. Vidare har bristerna medfört att det inte fanns någon 

styrning från den ansvarige beslutsfattarens sida över vilka personuppgifter som 

skulle behandlas och att möjligheterna att kontrollera och följa upp personuppgifts-

behandlingen avsevärt försvårats. Detta har inneburit att integritetsskyddet till stor 

del sattes ur spel. För dessa allvarliga brister måste dåvarande Polismyndigheten i 

Skåne, ytterst länspolismästaren, kritiseras.  

Ansvaret för loggning, gallring och särskilda markeringar i 

uppgiftssamlingarna  

Av de tidigare granskningarna framgår att användningen av uppgiftssamlingarna 

Konflikt, Staffanstorp, romer och Kringresande inte loggades, att det inte har 

angetts vilka som inte var misstänkta för brott och att uppgiftssamlingarna inte 

gallrades i tillräcklig omfattning. Dessa brister är allvarliga. Den uteblivna 

loggningen har väsentligt försvårat möjligheterna att kontrollera användningen av 

uppgiftssamlingarna. Den bristande gallringen har fått till följd att uppgifter 

registrerats mer eller mindre permanent i uppgiftssamlingarna. Eftersom uppgifts-

samlingarna bygger på släktrelationer mellan personer av romskt ursprung har 

denna brist fått allvarliga konsekvenser. Uppgiftssamlingarna har fått karaktären av 

ett mer eller mindre permanent släktregister över ett stort antal personer av huvud-

sakligen romskt ursprung. Att det saknas uppgifter om vilka som inte misstänks för 

brott har förstärkt detta intryck. 

Ansvaret för att de här aktuella integritetsskyddsbestämmelserna följs har enligt 

polismyndighetens yttrande vilat på chefen för KUT Lund och den handläggande 
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polisen. Polismyndigheten har vidare uppgett att de särskilt föreskrivna rutinerna 

som gällt i dessa delar inte gick att tillämpa eftersom de förutsatte att behandlingen 

skedde i en viss databasmiljö, vilket inte var möjligt vid bl.a. KUT Lund. Det har 

därför delvis saknats automatiserade möjligheter för detta arbete, något som chefen 

för KUT Lund och den handläggande polisen enligt myndigheten inte kan lastas 

för.  

Jag kan konstatera att det för uppgiftssamlingarna Konflikt, Staffanstorp, romer och 

Kringresande saknades tekniska möjligheter att logga behandling. På grund av att 

uppgiftssamlingarna inte skapades i den databasmiljö som anges i rutinerna för den 

särskilda undersökningen, gick det inte att tillämpa den rutin som angavs för att 

markera vilka personer som inte var misstänkta för brott. Den delvis automat-

iserade rutin som skulle garantera att gallringsprövning av alla uppgifter i den 

särskilda undersökningen genomfördes var tolfte månad gick inte heller att 

tillämpa. Trots de tekniska problem som polismyndigheten redogjort för hade det 

dock varit fullt möjligt för den som arbetat med uppgiftssamlingarna att genomföra 

både gallringsprövningen och markeringen av dem som inte var misstänkta, om än 

på ett mer resurskrävande sätt. När det gäller den gemensamt tillgängliga 

uppgiftssamlingen noterar jag att det inte har funnits rutiner för en kontinuerlig 

gallringsprövning annat än enligt de högst tillåtna bevarandetiderna som anges i 

den nya polisdatalagen.  

Av utredningen framgår att polismyndigheten varit medveten om de tekniska 

problemen vid bl.a. KUT Lund. Trots denna kunskap vidtog man inte några 

åtgärder för att garantera att polisdatalagens integritetsskyddsbestämmelser följdes, 

t.ex. genom att ändra eller ta fram nya fungerande rutiner för de fall där den 

avsedda databasmiljön inte kunde användas. Polismyndigheten har inte heller följt 

upp och kontrollerat hur dessa bestämmelser efterlevdes vid de behandlingar som 

skedde i en annan databasmiljö än den avsedda. Jag kan också konstatera att de 

rutiner som togs fram för den gemensamt tillgängliga uppgiftssamlingen var 

bristfälliga i fråga om den löpande gallringsprövningen. Den polis som hanterade 

de aktuella uppgiftssamlingarna har naturligtvis trots detta ett ansvar för att han 

underlät att markera vilka som inte var misstänkta och för att uppgiftssamlingarna 

inte gallrades i tillräcklig utsträckning. Underlåtenheten att logga behandlingen, att 

markera vilka som inte var misstänkta för brott och att gallra uppgiftssamlingarna 

Konflikt, Staffanstorp, romer och Kringresande, måste dock huvudsakligen anses 

bero på att ledningen inte vidtagit nödvändiga åtgärder. Det är oacceptabelt att det 

inom polismyndigheten samlades in och behandlades personuppgifter inom den 

integritetskänsliga kriminalunderrättelseverksamheten utan fungerande rutiner för 

loggning, markering av personer som inte misstänks för brott och gallring. Att det 

funnits vissa tekniska problem utgör ingen godtagbar ursäkt. Dåvarande 

Polismyndigheten i Skåne, ytterst länspolismästaren, måste kritiseras för dessa 

allvarliga brister. 
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Avslutande bedömning 

Av förundersökningen framgår att det inte har kunnat uteslutas att det inledningsvis 

fanns godtagbara skäl att behandla uppgifter i uppgiftssamlingarna Konflikt, 

Staffanstorp, romer och Kringresande. Vid de tidigare granskningarna har man 

kommit fram till att personuppgifterna i dessa båda uppgiftssamlingar inte enbart 

behandlats på grund av de registrerades etniska tillhörighet. Jag ifrågasätter inte 

dessa bedömningar. Vid min granskning har jag dock kunnat konstatera att 

bristerna vid polismyndighetens personuppgiftsbehandling medförde att det 

byggdes upp ett mer eller mindre permanent register över ett stort antal personer av 

romskt ursprung. Uppgiftssamlingarna har alltså de facto fått karaktären av ett 

register över just etnisk tillhörighet. Det finns därför skäl att se mycket allvarligt på 

bristerna hos dåvarande Polismyndigheten i Skåne. Att registreringen drabbade en 

redan utsatt grupp förstärker allvaret i det inträffade. 

Bristerna i polismyndighetens hantering av den särskilda undersökningen Läns-

övergripande brottslighet har också medfört att det saknades särskild 

dokumentation över såväl existensen av uppgiftssamlingarna Konflikt, Staffanstorp, 

romer och Kringresande som anledningen till att de skapades. Mycket tyder på att 

den som varit chef för länskriminalavdelningen, och därmed ansvarade för besluten 

om den särskilda undersökningen och den gemensamt tillgängliga uppgifts-

samlingen, saknade närmare kännedom om vilka uppgiftssamlingar som fanns. 

Dessa brister har avsevärt försvårat en fungerande uppföljning och kontroll av 

personuppgiftsbehandlingen i uppgiftssamlingarna, vilket är mycket allvarligt. Jag 

noterar särskilt att förekomsten av de två uppgiftssamlingarna uppmärksammades 

av tillsynsmyndigheterna först efter att medierna avslöjat deras existens.  

Av utredningen framgår att det var en polis som, under ledning av chefen för KUT 

Lund, skapade och i övrigt hanterade uppgiftssamlingarna Konflikt, Staffanstorp, 

romer och Kringresande. Av utredningen framgår vidare att en förutsättning för att 

dessa uppgiftssamlingar har uppvisat de mycket allvarliga brister som konstaterats 

vid tidigare granskningar är att ansvarsfördelningen när det gäller personuppgifts-

behandlingen i den särskilda undersökningen och den gemensamt tillgängliga 

uppgiftssamlingen var mycket oklar. Polismyndighetens organisation, instruktioner 

och praxis har medfört att det varken funnits någon styrning eller kontroll över 

vilka uppgiftssamlingar som byggts upp och mycket begränsade möjligheter att 

upptäcka eventuella missförhållanden i dem. Det har därtill varit känt inom 

polismyndigheten att det saknades förutsättningar för att tillämpa rutiner av 

avgörande betydelse för integritetsskyddet. Trots detta vidtog man inte nödvändiga 

åtgärder för att säkerställa att integritetsskyddsbestämmelserna följdes. Det 

inträffade visar på omfattande och allvarliga brister inom polismyndighetens 

kriminalunderrättelseverksamhet. Med det ansvar som chefen för länskriminal-

avdelningen haft för kriminalunderrättelseverksamheten i allmänhet, och den 

särskilda undersökningen och den gemensamt tillgängliga uppgiftssamlingen i 

synnerhet, vilar ett tungt ansvar för de brister som konstaterats på dem som 

innehaft den befattningen. Ansvaret för de grundläggande brister när det gäller 
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myndighetens organisation, instruktioner och praxis som jag funnit vid min 

granskning vilar dock ytterst på polismyndigheten och på dess högsta chef – 

länspolismästaren. Dåvarande Polismyndigheten i Skåne förtjänar allvarlig kritik 

för dessa brister.   

Även om polismyndigheten måste bära det yttersta ansvaret för uppgifts-

samlingarna har chefen för KUT Lund ett ansvar för att uppgiftssamlingarna 

faktiskt byggdes upp och den polis som byggde upp dem ett ansvar för deras 

konkreta innehåll. Jag är mycket kritisk också till deras agerande.  

Jag förutsätter att den nya Polismyndigheten på grund av de allvarliga brister som 

funnits inom dåvarande Polismyndigheten i Skånes kriminalunderrättelse-

verksamhet vidtar nödvändiga åtgärder för att garantera att polisdatalagens 

integritetsskyddsbestämmelser efterlevs inom hela myndigheten. Ansvars-

fördelningen inom kriminalunderrättelseverksamheten måste vara tydlig och det 

måste finnas fungerande riktlinjer för personuppgiftsbehandlingen. Det måste 

också finnas en fungerande intern uppföljning och kontroll som säkerställer att 

behandlingen uppfyller polisdatalagens integritetsskyddsbestämmelser. Jag vill 

avslutningsvis poängtera att det förtroende som lagstiftaren har gett Polis-

myndigheten, genom den omfattande rätten att behandla uppgifter inom kriminal-

underrättelseverksamheten, förutsätter att man noggrant efterlever och respekterar 

polisdatalagens integritetsskyddsbestämmelser.   
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