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Summary 
This thesis is about law enforcement agencies' use of the unconventional 
reconnaissance method of infiltration, a search method that the Swedish 
police, for many years, without the express support of the law made use of. 
As a starting point the work has had a legal perspective on infiltration 
activities. The aim of the study has, in other words, been to study the legal 
basis for the use of infiltration and investigate how it complies with the 
requirements of the rule of law. 
 
Although the concept of the rule of law often is prevalent in the general and 
the legal scientific discussion, there is no legal definition of the term. It has, 
nevertheless, in the legal doctrine and legislative history, been discussions 
that have taken the view to define the concept of the rule of law. What is 
common in these different definitions is that the concept is attributed to 
predictability in legal affairs. Laws should be designed so that it clearly 
reveals what is legal and illegal. 
 
Infiltration occurs when a police officer or an individual, on the police own 
initiative, gets into a business, with the purpose of obtaining information 
that may be useful in law enforcement activities. However, such a procedure 
is associated with measures that encourage discussion. Firstly, the 
infiltration contains a high degree of deception, which the people subjects of 
the operation are victims of. Furthermore, the infiltrator often lands in 
situations, which makes him or her co-participant in a criminal activity. The 
unregulated use of the method leads to the emergence of serious 
shortcomings in the business. It has occurred that an infiltrator and even a 
handler, i.e. the police officer responsible for contact with an infiltrator, 
have committed criminal acts themselves. There is a clear uncertainty about 
the legality and appropriateness of infiltration such as law enforcement 
approach. 
 
It has been suggested that some regulation, regarding certain measures to be 
taken during an infiltration operation, should appear in a new special law. 
The proposed rules will aim at otherwise criminal acts. The proposals 
include the infiltrator to be assigned permission to commit otherwise 
criminal acts. Certain restriction on which criminal act should lead them to a 
state and discharge have been suggested. No specific regulations have been 
suggested about the use of infiltration. From a legal perspective, it is 
preferable that a regulation also includes a general use of infiltration 
operations. Such a solution would contribute more effectively to address the 
requirement of foreseeability, which is a fundamental part of the concept of 
the rule of law. 
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Sammanfattning 
Denna uppsats handlar om de brottsbekämpande myndigheternas 
användning av den okonventionella spaningsmetoden infiltration, en 
spaningsmetod som den svenska polisen, sedan många år, utan uttryckligt 
lagstöd använt sig av. Som utgångspunkt har arbetet haft ett 
rättssäkerhetsperspektiv på infiltrationsverksamheten. Syftet med 
undersökningen har, med andra ord, varit att studera det rättsliga stödet för 
användandet av infiltration och utreda hur det överensstämmer med kraven 
om rättssäkerhet.  
 
Trots att begreppet rättssäkerhet ofta förekommer i den allmänna och 
rättsvetenskapliga diskussionen, saknas en legaldefinition av begreppet. Det 
har emellertid, i den juridiska doktrinen och lagförarbeten, förts 
diskussioner som har tagit sikte på att definiera begreppet rättssäkerhet. Det 
gemensamma i dessa olika definitioner, kan sägas ligga i att begreppet 
tillskrivs förutsebarhet i rättsliga angelägenheter. Lagarna ska vara så 
utformade att det klart och tydligt framgår vad som är lagligt och olagligt. 
 
Infiltration föreligger när en polisman eller en enskild, på polisens initiativ, 
tar sig in i en verksamhet, i syfte att erhålla information som kan vara till 
nytta i den brottsbekämpande verksamheten. Emellertid är ett sådant 
förfarande förenat med åtgärder som inbjuder till diskussion. För det första 
innehåller infiltrationen en hög grad av vilseledande, vilket de personerna 
som operationen riktar sig mot blir utsatta för. Vidare ställs infiltratören ofta 
för situationer, som innebär att infiltratören själv deltar i en brottslig 
verksamhet. En oreglerad användning av metoden leder till att det uppstår 
allvarliga brister inom den verksamheten. Det har hänt att infiltratör och 
även hanterare, d.v.s. den polisman som har ansvaret för kontakten med en 
infiltratör, begått brottsliga gärningar. Det råder alltså en tydlig osäkerhet 
kring lagenligheten och lämpligheten av infiltration som 
brottsbekämpningsmetod.  
 
Det har föreslagits att en viss reglering, avseende vissa åtgärder som 
behöver vidtas under en infiltrationsoperation, bör införas i en ny särskild 
lag. Den föreslagna regleringen tar bl.a. sikte på annars brottsliga gärningar. 
Det föreslås bl.a. att infiltratören ska kunna tilldelas tillstånd att begå annars 
brottsliga gärningar. En viss begränsning avseende vilka brottsliga gärningar 
som ska föranleda ett tillstånd och ansvarsfrihet har föreslagits. Det har inte 
föreslagits någon reglering om själva användningen av infiltration. Ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv, vore det att föredra en reglering som även omfattar 
en allmän användning av infiltrationsoperationer. En sådan lösning skulle i 
högre grad bidra till att tillgodose kravet på förutsebarhet, som är en 
grundläggande del i begreppet rättssäkerhet. 
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Förord 
Detta arbete symboliserar slutet på en tid och början på en ny start i resan 
mot nya och intressanta utmaningar. Inte kunde jag tro att ett 
kriminalreportage, skulle fängsla mitt intresse och få mig att ägna oerhört 
många timmar i syfte att genomföra ett studium av ämnet. Det har varit 
väldigt spännande att göra en djupdykning i ämnesområdet och skaffa sig 
fördjupad kunskap i ett dagsaktuellt ämne. 
 
Under mina studieår har jag haft fantastiska människors stöd, som gett mig 
styrkan och motivationen att klara av även de svåraste stunderna. Jag är för 
evigt tacksam mot alla människor som på något sätt bidragit till att jag 
lyckats uppnå detta mål. 
 
Jag vill framföra min största tacksamhet gentemot min familj, som har 
stöttat mig genom hela denna resa. Utan deras uppmuntrande ord hade det 
varit mycket svårare för mig.  
 
En annan person jag vill tacka, är min uppsatshandledare professor Per-Ole 
Träskman. Han har genom sin breda kompetens bidragit till att jag fått ett 
ökat intresse för juridikens komplexa frågor. 
 
Malmö, 2012-03-16 
 
Sait Umdi 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I sin brottsbekämpande verksamhet använder sig polisen av olika metoder. 
Användandet av vissa av dessa metoder ger inte sällan upphov till 
diskussioner kring tillåtligheten och lämpligheten av dessa metoder. De 
metoder som har orsakat stora rubriker i massmedia är de s.k. 
okonventionella spaningsmetoderna. Bland dessa metoder kan man nämna 
infiltration och brottsprovokation.  
 
När det gäller ämnesvalet för detta arbete har biografin om infiltratören 
Peter Rätz1, spelat en betydande roll. Även rättsprocessen mot den f.d. 
kriminalkommissarien, som för övrigt var den ovannämnda infiltratörens 
hanterare, har bidragit till skapandet av ett intresse för detta ämne. Det är 
alltså den okonventionella spaningsmetoden infiltration som står i centrum 
för denna uppsats. Denna metod har använts av den svenska polisen, i syfte 
att bekämpa den grova brottsligheten. Även om det inte har existerat något 
direkt lagstöd för metoden, har den ansetts vara så pass effektivt att 
användandet av den har funnits vara nödvändigt.  
 
I ett par uppmärksammade fall har frågan om användandet av infiltratör 
väckt frågan om lagenligheten av metoden. Det har även ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv lyfts fram frågan om lämpligheten i att använda, 
ofta unga, privatpersoner i jakten på den grova brottsligheten. Infiltration 
som en metod för brottsbekämpning, kan även väcka en fråga om en 
intressekollision mellan effektivitet och rättssäkerhet. 
 
De okonventionella spaningsmetoderna kommer, som det verkar idag, att 
förekomma i den framtida brottsbekämpningen. Av bl.a. den anledningen är 
behovet av forskning om ämnet av stor vikt. 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att behandla användningen av den 
okonventionella spaningsmetoden infiltration ur ett rättssäkerhetsperspektiv. 
Således är en del av syftet att utreda den rättsliga grunden för användandet 
av spaningsmetoden. Vidare ingår det i syftet att undersöka vilka krav 
rättssäkerheten ställer på rättssystemet och den rättsliga regleringen. Frågan 
om infiltrationsoperationer är för närvarande inte lagreglerad i Sverige, utan 
metoden anses framgå av polisens allmänna befogenheter. I 
uppmärksammade fall har det visat sig att polisen agerat felaktigt och 
                                                 
1 Anledningen till att jag har valt att ange honom med hans fullständiga namn har sin grund 
i att han själv valde att komma ut i massmedia och berätta sin historia. Således är hans 
namn och handhavanden redan bekanta för flertalet människor. 
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uttryckligen brutit mot lagbestämmelser, exempelvis tjänstefel och 
vapenbrott, varför det är av vikt att utreda den rättsliga grunden för 
användandet av infiltrationsoperationer och dess förenlighet med 
rättssäkerhetskraven. En konsekvens av detta syfte blir också att utreda om 
det föreligger ett behov av en lagreglering av infiltrationsoperationer. 
 
Den huvudsakliga frågeställningen för detta arbete är således följande. 
Vilken är den rättsliga grunden för användandet av infiltrationsoperationer 
och hur förhåller sig detta till kraven om rättssäkerhet?  
 
För att besvara den övergripande frågeställningen, bygger uppsatsen på 
nedanstående underfrågor. 
 

• Hur definieras begreppet rättssäkerhet och vilka krav ställer 
rättssäkerheten på lagstiftningen?  

• Vad är infiltration och vilken är den rättsliga grunden för metoden? 
• Vad kan Polismetodutredningens förslag innebära för det framtida 

bruket av infiltration? 

1.3 Metod och disposition 
Detta ämnesområde har i mycket begränsat omfattning varit föremål för 
omnämning i juridisk doktrin och övrig litteratur. Den litteratur som finns 
inom området består mestadels av äldre böcker. Spaningsmetoden finns inte 
heller reglerad i lag, varför det saknas direkta lagregler att tillgå. Emellertid 
har infiltration varit omnämnd i förarbeten till lagstiftning, framförallt när 
det gäller i samband med tillkomsten av polislagen. Även i praxis finns det 
ett par fall där infiltration varit förekommande i bedömningen av 
provokation av brott. Sammanfattningsvis kan sägas att den rättsdogmatiska 
metoden i kombination med en kvantitativ litteraturstudie har varit den 
metod som använts för denna uppsats.       
 
Detta arbete är indelat i åtta kapitel. Efter inledningen i kapitel ett följer 
kapitlet om rättssäkerhet, i vilket en djupgående redogörelse av begreppet 
rättssäkerhet finns. Kapitel tre ägnas åt polisens verksamhet medan kapitel 
fyra innehåller skildringen av lagstiftningen avseende kvalificerade 
skyddsidentiteter. Om infiltration går det att läsa i kapitel fem. 
Polismetodutredningens förslag redovisas i kapitel sex, följt av kapitlet över 
rättspraxis. Arbetet avslutas med en analys och slutsats i kapitel åtta.      

1.4 Avgränsning 
Okonventionella spaningsmetoder, som består av flera olika metoder, 
erbjuder många olika möjligheter avseende utformningen av 
frågeställning/ar. Men icke desto mindre är man som författare nödgad att i 
viss mån avgränsa sitt arbete. En tydlig avgränsning bidrar bl.a. till att göra 
det enklare för läsaren att få en klar bild över vilka områden arbetet 
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behandlar. I ett arbete av detta slag utgör även utrymmet en viktig orsak till 
en välgrundad avgränsning. 
 
I detta arbete ligger fokus på den okonventionella spaningsmetoden 
infiltration i ett rättssäkerhetsperspektiv. Således tar uppsatsen upp bl.a. 
frågor om polisens spaningsmetoder, infiltrationsoperationer, metodens 
rättsliga ställning, infiltratören och kvalificerade skyddsidentiteter.  
 
Vidare finns det även frågeställningar som, med anledning av uppsatsens 
avgränsning, inte tas upp till behandling. Detta innebär att bl.a. det 
processrättsliga perspektivet med frågor såsom infiltratörens möjlighet att 
ställa upp som vittne i en rättegång, inte har getts betydande utrymme i 
uppsatsen. Andra möjliga forskningsområden är frågan om infiltratörens 
ställning ur ett arbetsrättsligt och skatterättsligt perspektiv, men även dessa 
områden lämnas utanför detta arbete. 
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2 Rättssäkerhet 

2.1 Allmänt om rättssäkerhet 
Begreppet rättssäkerhet används flitigt i den massmediala och rättspolitiska 
debatten, utan att det egentligen klargörs vad det innebär eller vad som ryms 
inom ramen för begreppet. Denna oklarhet föreligger trots att rättssäkerhet 
som begrepp anses ha konstituerats under senare hälften av 1700-talet eller 
tidigt 1800-tal, som en reaktion i syfte att tillvarata individens rättigheter 
gentemot den styrande makten.2 Ytterligare svårigheter uppstår när det inte 
är möjligt att beskriva begreppet genom en hänvisning till lagtext. Det 
saknas nämligen en legaldefinition3 av begreppet. Frågan som uppkommer, 
blir naturligtvis hur man ska definiera begreppet rättssäkerhet.  
     
Vid en sökning på begreppet rättssäkerhet i tre juridiska ordböcker4 finns 
inte begreppet i något av verken. Emellertid innehåller nationalencyklopedin 
nedanstående definition på ”rättssäkerhet”. 
    

rättssäkerhet, juridisk rättvisa. Någon entydig definition finns inte, men i allmänt 
språkbruk brukar benämningen innebära att ett land har en lagstiftning och ett system i 
övrigt som innebär att den enskilde medborgaren har ett skydd mot godtyckliga ingrepp 
från samhället självt, t.ex. att man inte åtalas eller döms utan tillräcklig bevisning, att man 
inte döms utan tydligt stöd i lag och att alla medborgare oavsett samhällsställning eller 
ursprung bedöms på ett likartat sätt. 

Den enskilde medborgaren är även tillförsäkrad juridisk trygghet för sin person och 
egendom samt att rättsreglerna ska tillämpas på ett förutsebart och effektivt sätt.5 

Även Norstedts svenska ordbok ger begreppet rättssäkerhet ett innehåll som 
är ganska lik den ovan återgivna definitionen, nämligen följande: 

 
rättsordning som ger den enskilde medborgaren ett visst mått av frihet och skydd mot 
övergrepp från andra medborgare eller från samhället självt.6 

 
Riksdagen har också tillkännagivit en definition på begreppet rättssäkerhet. 
På riksdagens hemsida beskrivs rättssäkerhet innebära alla människors 
likhet inför lagen och att en person ska betraktas som oskyldig tills en 
domstol dömt honom eller henne. Vidare ställs det krav på att lagarna ska 
vara tydliga, så att det klart kan uppfattas vad som är lagligt respektive 
olagligt. Begreppet anses även innebära att domstolarna är självständiga, 
utan någon inblandning från bl.a. politiker.7 
 

                                                 
2 Gustafsson, s. 317 och SOU 1984:15, s. 129 
3 En i lag intagen definition av ett rättsligt begrepp. 
4 Juridikens termer, Juridikens begrepp och Norstedts juridiska ordbok 
5 http://www.ne.se/lang/rättssäkerhet?i_whole_article=true 
6 Norstedts svenska ordbok 
7 www.riksdagen.se/templates/R_Page___1514.aspx 

http://www.ne.se/lang/rättssäkerhet?i_whole_article=true
http://www.riksdagen.se/templates/R_Page___1514.aspx
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Rättssäkerhetsbegreppet beskrivs också som en social konstruktion med 
innehåll och mening som tillskapas utifrån olika områdesbehov under olika 
tidsepoker, av och för olika personer, handlingar eller syften. I debatten om 
rättssäkerhet är man överens om att rättssäkerhet är ett viktigt värde, även 
om man inte är överens om vilka värden som anses vara viktiga vid 
begreppets definition.8 Vidare menar man att rättssäkerheten är något 
övergripande, som dels uttrycker en princip, dels sammanfattar en grupp av 
konkreta rättsliga regler. Enligt detta synsätt är rättssäkerhet något som 
jurister konstruerat för att kunna beskriva och systematisera rättsreglerna.9 
En liknande diskussion förs av Gustafsson10, som menar att begreppet i 
huvudsak är en juridisk-teknisk term, vilken är förklaringen till att det råder 
en stor osäkerhet kring begreppets innebörd.11 

2.2 Begreppet rättssäkerhet i förarbeten 
Kommissionen mot ekonomisk brottslighet lade, i sitt slutbetänkande12, 
fram sin syn på begreppet rättssäkerhet och dess innehåll. Kommissionen 
beskrev begreppet i två olika delar, det traditionella respektive det moderna 
rättssäkerhetsbegreppet. Det framfördes att det traditionella 
rättssäkerhetsbegreppet uteslutande betonar lagöverträdarens rättigheter. 
Enligt kommissionen innehåller det traditionella rättssäkerhetsbegreppet två 
centrala moment, nämligen kraven på förutsägbarhet och likhet i den 
straffrättsliga lagstiftningen och rättstillämpningen. Förutsägbarheten 
innebär dels ett förbud mot retroaktivt verkande lagstiftning, dels ett krav på 
att lagen ska vara så klart avgränsad och tydligt skriven att man enkelt kan 
avgöra var gränsen mellan lagligt och olagligt går. Med kravet på likhet 
förstås att det är egenskaper hos gärningen som ska vara avgörande för arten 
och omfattningen av de åtgärder och sanktioner som sätts in mot 
lagöverträdaren, inte dennes person. Det ställs även krav på att de 
straffrättsliga konsekvenserna ska finnas klart angivna i lag. Mot denna 
äldre, traditionella uppfattning ska ställas den moderna synen på 
rättssäkerheten. Med rättssäkerhet, i modern mening, menade man att inte 
behöva utsättas för brott, d.v.s. rättsskydd. Ett rättssäkert samhälle är således 
ett samhälle där man effektivt skyddar medborgarna mot brott. Samhället 
tycks, enligt kommissionen, ha en offerinriktad grundsyn på 
rättssäkerheten.13 
 
Diskussionen om rättssäkerhetens innebörd togs upp även i prop. till det 
ovannämnda slutbetänkandet. I prop. 1984/85:32 ”Om riktlinjer för det 
framtida arbetet mot ekonomisk brottslighet m.m.” definierades begreppet 
rättsäkerhet inom straffrätten. Slutbetänkandets indelning i det traditionella 
respektive det moderna rättssäkerhetsbegreppet fick inte acceptans i det 
                                                 
8 Staaf, s. 27 
9 Axberger, s. 141 f. 
10 Håkan Gustafsson är professor i rättsvetenskap och docent i allmän rättslära vid 
Göteborgs universitet. 
11 Gustafsson, s. 307 f. 
12 SOU 1984:15 Ekonomisk brottslighet i Sverige 
13 Ibid., s. 129 f. 
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fortsatta lagstiftningsarbetet. Man kan snarare tala om ett avståndstagande 
från den indelning som kommissionen hade valt. I prop. talar man om 
rättssäkerhet i bl.a. betydelsen medborgarnas likhet inför lagen och att lagen 
är så utformad att det är möjligt att förutse hur lagen kommer att tillämpas. 
Begreppet kan även, enligt prop., beskrivas genom en indelning i formell 
rättssäkerhet respektive materiell rättssäkerhet. Medan materiell 
rättssäkerhet betecknar de faktiska möjligheterna att i det enskilda fallet nå 
ett rättvist resultat, står formell rättssäkerhet för förutsebarhet. Skillnaden 
mellan formell respektive materiell rättssäkerhet kan även beskrivas så att, 
formell rättssäkerhet tar sikte på de garantier som finns mot att medborgarna 
i det enskilda fallet utsätts för rättsverkningar som inte är i 
överensstämmelse med i förväg utfärdad klar och tydlig men generell 
lagstiftning. Materiell rättssäkerhet å andra sidan, tar sikte på de garantier 
som finns för att de rättigheter och skyldigheter som lagstiftningen ger 
medborgarna också motsvaras av den praktiska tillämpningen.14  
 
Sammanfattningsvis kan man i följande punkter redovisa de formella 
rättssäkerhetsgarantierna: 
 

• fria och oavhängiga domstolar endast bundna av lag 
• rätt till domstolsprövning av tvångsåtgärder 
• ingripande endast med stöd av klar och tydlig lag 
• ej lagstiftning om enskilda fall eller enskilda personer 
• förbud mot retroaktiv lag 
• krav på full bevisning15 

2.3 Begreppet rättssäkerhet i den 
rättsvetenskapliga diskussionen 

Termen rättssäkerhet har inte sällan varit föremål för de rättsvetenskapliga 
och rättspolitiska diskussionerna. Det är inte förvånande med tanke på att 
rättssäkerhet betraktas som ett av grundläggande värdena i samhället.16 JK 
(Justitiekanslern) genomförde ett rättssäkerhetsprojekt, vars syfte var utreda 
rättssäkerheten i brottmål. I sin rapport diskuterar JK begreppet rättssäkerhet 
och lägger fram en definition som används i rapporten. JK menar att dennes 
definition utgår från det traditionella rättssäkerhetsbegreppet, som tar 
särskilt sikte på de garantier som rättsordningen ger att ingen döms för brott 
utan tillräckliga bevis.  
 
Definitionen som används i rapporten lyder enligt följande: 
 

Rättssäkerhet är den säkerhet för enskilda som en god och förutsebar rättsordning ger och 
vars yttersta garanti är att ingen döms för brott om inte hans eller hennes skuld är ställd 
utom rimligt tvivel.17 

                                                 
14 Prop. 1984/85:32, s. 36 
15 Ibid., s. 38 
16 SOU 2010:70, s. 426,  
17 JK:s andra rättssäkerhetsprojekt, s. 57 
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JK preciserar en fullgod rättssäkerhet på det straffrättsliga området i 
följande punkter. 
 

• att lagarna håller hög kvalitet och att tillämpningen av dem är 
förutsebar,  

• att alla är lika inför lagen, 
• att det inte förekommer lagar med retroaktiv negativ effekt, 
• att de domare som ska tillämpa lagarna är skickliga, oberoende och 

ärliga,  
• att den som är anklagad för brott har rätt till en öppen rättegång i 

domstol, 
• att den anklagade har rätt till advokat och en rätt att höra vittnen, 

och  
• att den som frias av domstol därefter ska betraktas som oskyldig av 

myndigheterna.18 
 
Vidare har Aleksander Peczenik19 på ett detaljerat sätt presenterat sin syn 
vad begreppet rättssäkerhet står för. Enligt honom finns det nära kopplingar 
mellan rättsstaten och rättssäkerhet. Det framgår att rättsstaten kännetecknas 
av att maktutövningen i stort följer rättsreglerna, följaktligen uppvisar 
maktutövningen i en rättsstat en hög nivå av förutsebarhet. Således kan man 
tala om en hög grad av formell rättssäkerhet. Konsekvensen av beslutens 
förutsebarhet blir att den enskilde skyddas mot godtycklig maktutövning.20  
 
Peczenik anför också vissa faktorer som främjar rättssäkerheten. Enligt 
honom är rättssäkerhet desto bättre  
 

• ju exaktare och generellare rättsreglerna är 
• ju bättre dessa regler återspeglar idealet om likhet inför lagen 
• ju långsammare reglernas förändringstakt är 
• ju fler statliga beslut som bestäms av sådana regler 
• ju öppnare rättsreglernas innehåll och rättstillämpningspraxis är för 

allmänhetens insyn 
• ju större den oavhängighet är som domstolarna åtnjuter 
• ju effektivare det ansvar är som åvilar makthavarna 
• ju mindre beroende rätten är av andra samhälleliga normer och 

institutioner, och 
• ju bättre den juridiska argumentationen som stöder rättsreglernas 

tolkning och tillämpning är.21  
 
Emellertid menar Peczenik att rättssäkerhetsbegreppet är omstritt och 
behöver därför underkastas en närmare analys, som motsägelsefritt och 

                                                 
18 Ibid., s. 57 
19 Han var fram till sin bortgång verksam som professor i allmän rättslära vid Lunds 
universitet. 
20 Peczenik, s. 51 
21 Ibid., s. 51f. 
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fruktbart bestämmer rättssäkerhetsbegreppet. Han menar också att 
rättssäkerhet har en formell respektive en materiell sida. Formell 
rättssäkerhet innebär att rättsliga beslut är förutsebara med stöd av lagen. 
Förutsebarhetskravet anses utgöra en grundläggande del i 
rättssäkerhetsbegreppet.22 Men samtidigt räcker det inte att enbart definiera 
rättssäkerhet som förutsebarhet. När det gäller materiell rättssäkerhet, 
innebär det att rättskipning och myndighetsutövning baserar sig på en 
förnuftig avvägning mellan hänsynen till den på rättsnormerna baserade 
förutsebarheten och andra etiska värden. Enligt Peczenik omfattar materiell 
rättssäkerhet fem delar. Dessa är 
 

a) beslut  
b) som innebär rättsskipning eller myndighetsutövning är 
c) i hög grad förutsebara 
d) på grund av rättsnormerna och samtidigt 
e) i hög grad etiskt godtagbara. 

 
Av detta framgår alltså att rättssäkerhet innebär att rättsliga beslut är både 
förutsebara och etiskt godtagbara. Det framgår också att materiell 
rättssäkerhet är en sammanjämkning av förutsebarhet och andra etiska 
värden. Med detta ska förstås att formell rättssäkerhet, som är ett viktigt 
värde, måste vägas samman med andra etiska värden. Avvägningens resultat 
är det som ska kallas för materiell rättssäkerhet.23 
 
En annan som behandlat frågan om definitionen av begreppet rättssäkerhet 
är Håkan Gustafsson. Han definierar rättssäkerhet på ett formellt eller 
traditionellt sätt enligt följande: 
 

Rättssäkerhet består i att på rättslig väg skydda individen och dennes rättigheter genom att 
motverka eventuellt godtycke och skönsmässighet i rättsligt beslutsfattande. Detta innebär 
att besluten (rättstillämpningen) skall vara så beskaffade, att den enskilde därigenom har 
möjlighet att förutse konsekvenserna av det egna handlandet eller det rättsliga beslutet.24 

 
Gustafsson menar också att rättssäkerheten är ett dynamiskt begrepp och på 
så sätt en relation mellan individen och rättsordningen. Det ska således inte 
ses som en egenskap hos rättsordningen. Det som rättssäkerheten ska 
garantera är individens behov av rättslig säkerhet.25 
 
Som det tidigare har anförts anses idén om rättsstaten och rättssäkerheten 
hänga ihop. För att rättsstaten ska fungera krävs klara och tydliga lagar som 
på ett objektivt sätt tillämpas enligt intentioner och lydelse. För detta krävs 
alltså rättssäkerhet. Rättssäkerheten förverkligar nämligen rättsstatens idé. 
Utan rättsstat finns det inget behov av att tala om rättssäkerhet och utan 
rättssäkerhet kan rättsstaten inte existera. I detta sammanhang kan det vara 

                                                 
22 Ibid., s. 84 och 89 
23 Ibid., s. 94 
24 Gustafsson, s. 306 
25 Ibid., s. 316 
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lämpligt att lyfta fram Axbergers26 definition av rättssäkerhet, som lyder på 
följande sätt. 
 

Rättssäkerhet kan sägas innebära lagar och rättsprinciper så utformade att de utan risk 
för misstag kan tillämpas på ett förutsebart och kontrollerbart sätt samt ett system för 
rättstillämpning vars funktion kan förutses och kontrolleras.27 

 
Kravet på rättssäkerhet riktar sig därmed både mot lagstiftaren och mot 
domstolarna, eller, om man så vill, mot rättssystemet i dess helhet. När det 
gäller ingripanden direkt mot den enskildes frihet bör rättssäkerhet närma 
sig det absoluta.28 Grundprincipen i en rättsstat är att rättssäkerheten 
förverkligas genom att all makt- och myndighetsutövning ska ske under 
lagarna och i enlighet med lagarna. Föreligger de juridiska förutsättningarna 
för en fällande dom, då ska en fällande dom också meddelas. Lika fall ska 
behandlas lika och det utesluter i princip diskretionära, godtyckliga, 
frikännanden lika mycket som det utesluter godtyckliga fällande domar.29  
 
Ganska ofta kan man ana föreställningen att rättssäkerheten består av ett 
antal principer och rättsliga strukturer. Delvis kan rättssäkerheten säkert 
beskrivas på det sättet, med förutsebarhet och förbud mot godtycke som 
överordnade principer, vissa grundregler för lagstiftning samt diverse 
straffprocessuella och förvaltningsrättsliga principer som basstruktur i 
rättstillämpningen. Det är möjligen bättre att beskriva rättssäkerheten som 
en strävan vilken i en rättsstat genomsyrar all rättstillämpning. Beroende 
bl.a. på vad slags rättstillämpning saken gäller kan denna strävan vara 
starkare eller svagare. Om man håller sig till rättstillämpning som innefattar 
långtgående användning av statliga tvångsmedel, som straff- och skatterätt, 
måste denna strävan vara bestämd. Rättssäkerheten ska ses som något som 
måste genomsyra hela rättssystemet, inte uppdelas i olika avgränsade 
principer utan som en helhet.30 
 
När det gäller frågan om definitionen av begreppet rättssäkerhet, har ett 
bidrag också kommit från Sveriges advokatsamfund och detta genom sitt 
rättssäkerhetsprogram. Detta omnämnda program är omfattande och 
behandlar bl.a. frågan om rättssäkerhet i relation till olika rättsområden.  
 
Enligt samfundet är rättssäkerheten nära förbunden med de mänskliga 
rättigheterna och ska vara ett skydd för dem. Även i denna definition är 
förutsebarhet av yttersta vikt i rättssäkerhetsbegreppet. Enligt detta program 
kan man tala om rättssäkerhet när några livsvärden – livet, kroppslig 
integritet, personlig rörelsefrihet, yttrandefrihet, förenings- och 
församlingsfrihet, egendom m.m. – skyddas mot statsmaktens ingripanden 
genom regler som har karaktären av lag och som garanterar förutsebarhet 
för medborgarna. För att dessa angivna mål ska uppfyllas, måste lagarna ha 

                                                 
26 Sedan 2008 är han justitieombudsman. 
27 Axberger, s. 153 
28 Ibid., s. 153 ff.  
29 Axberger, s. 174 
30 Ibid., s. 180 f. 
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ett visst innehåll och en viss utformning och måste tolkas och tillämpas 
enligt vissa allmänt accepterade principer.31 
 
Bland de uppräknade principerna utmärks legalitetsprincipen som den 
grundläggande. Ur denna princip följer kravet på lagstöd på såväl 
regeringen som samtliga myndigheter i deras handlande. Det måste alltså 
finnas en lag till stöd för att en myndighet eller en domstol ska kunna ålägga 
någon medborgare något, döma honom till straff eller i övrigt ingripa i hans 
rättssfär. Vidare framförs det att det ur legalitetsprincipen följer en del krav 
på lagens utformning och tillämpning. Det nämns att det ställs krav på klar 
och tydlig lag, lag får inte stiftas om enskilda personer eller fall, förbud mot 
retroaktiv strafflagstiftning, lag får inte strida mot grundlag, krav på 
betryggande bevisning och förbud mot analogisk tillämpning av strafflag.32  
 
En andra viktig princip är objektivitetsprincipen, som närmast avser 
handläggningen av frågor. Denna princip uttrycker också krav på 
opartiskhet och saklighet, allas likhet inför lagen, kommunikation av alla 
fakta och påståenden, skyldigheten att motivera beslut.33  
 
Även rätten till domstolsprövning betraktas som en viktig grundprincip i 
rättssäkerhetsbegreppet. En ytterligare viktig princip är kravet på att 
avgörande ska ske inom rimlig tid. Det innebär att provisoriska ingrepp i 
frihet, personlig och egendom, måste snabbt åtföljas av domstolsprövning. 
Även i övrigt måste avgöranden av domstolar och förvaltningsmyndigheter 
fällas utan långa dröjsmål.34  
 
Till de viktiga principerna räknas även offentlighetsprincipen, som innebär 
att rättegång och i synnerhet avkunnande av dom ska ske offentligt. Genom 
offentligheten säkerställs också kännedom om praxis vilket ökar 
förutsebarheten i domar och beslut.35  
 
Åke Frändberg36 beskriver rättssäkerhet såsom på rätten grundad 
förutsebarhet. Detta innebär att rättssystemet ska tillhandahålla klara, tydliga 
och pålitliga svar på frågor av rättslig karaktär. I ju högre grad rättssystemet 
ger klara svar på dylika frågor, desto högre grad av rättssäkerhet har man i 
samhället i fråga.37 För att rättssäkerhet ska råda, måste tre nödvändiga 
villkor vara uppfyllda. Enligt det första krävs det att rättssystemet har ett 
klart och adekvat svar på den ställda frågan, d.v.s. att det finns klara och 
adekvata regler. För det andra krävs det, att reglerna, förutom att vara klara 
och tydliga, är tillgängliga, d.v.s. att de är publicerade. Så det andra 
nödvändiga villkoret är att svaret är lätt tillgängligt för den frågande. Men 
inte heller dessa båda villkor är tillsammans tillräckliga för att rättssäkerhet 

                                                 
31 Sveriges advokatsamfunds rättssäkerhetsprogram, s. 3f. 
32 Ibid., s. 4 
33 Ibid., s. 4 f. 
34 Ibid., s. 5 
35 Ibid., s. 5 f. 
36 Professor emeritus i allmän rättslära vid Uppsala universitet. 
37 Frändberg, s. 274 
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ska råda. Hur klara och hur lättillgängliga reglerna än är, är de 
oändamålsenliga som grund för förutsägelser, om det sedan inte blir så som 
reglerna utsäger. För om de rättstillämpande organen inte lojalt och korrekt 
tillämpar reglerna, kan man ju inte förlita sig på dessa regler. Det tredje 
villkoret avser just detta att man kan lita på innehållet i reglerna.38 
 
Kravet på förutsebarhet kan även betraktas som ett uttryck för den så kallade 
legalitetsprincipen vilken återfinns i RF 1:1 st. 3. Enligt bestämmelsen 
utövas den offentliga makten under lagarna. Bestämmelsen innebär att det 
ska finnas klara och tydliga rättsregler vilka ger utövare av myndighet att 
besluta om åtgärder över enskilda och utöva makt. Av legalitetsprincipen 
följer således värdet rättslig förutsebarhet, vilket ofta anses ge den formella 
rättssäkerhetens definition dess grundläggande och i vissa fall, enda värde. 
Av legalitetsprincipen följer att sättet på och omfånget av olika maktmedels 
användande, måste finnas reglerat i lag.39 
 
Vidare har Nils Jareborg40 definierat rättssäkerhet enligt följande: 
 

Brandsäkerhet är säkerhet mot brand. Trafiksäkerhet är säkerhet i trafiken. Rättssäkerhet 
är säkerhet både mot och i: säkerhet mot rättsordningen och säkerhet i rättsordningen. 
Rättssäkerhet är rimligt rättsskydd mot statens legala maktutövning. Det värde som 
primärt skyddas är den enskildes intresse av självbestämmande och livsplanering, men 
ytterst utgör rättsosäkerhet ett hot mot alla viktiga intressen: liv, hälsa, frihet, egendom 
osv.41 
 
 

                                                 
38 Ibid. s. 274 f. 
39 Staaf, s. 29 
40 Professor emeritus i straffrätt vid Uppsala universitet. 
41 Jareborg , s. 81 
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3 Polisen 

3.1 Polislagen (1984:387) 
PL (Polislagen (1984:387)) trädde i kraft den 1 oktober 1984. Lagstiftningen 
hade föregåtts av ett mångårigt utredningsarbete inom kommittéväsendet 
och i justitiedepartementet. Ett av argumenten till en samlad PL, var att 
rättssäkerheten anses i princip kräva att ingrepp mot medborgarna sker 
likformigt och i fall som är klart förutsebara. Med den s.k. 
legalitetsprincipen som av hävd har ansetts gälla inom straffrätten är det 
enligt vad polisberedningen framhöll bäst förenligt att inte bara påföljderna 
för ett begånget brott utan också de ingrepp som behöver göras i 
brottsförhindrande syfte i all möjlig utsträckning preciseras i lag. Från 
polisens synpunkt skulle det också vara en fördel att i efterhand kunna 
hänvisa till klart lagstöd för ett företaget ingrepp och undgå misstankar – 
från allmänhet och rättsliga organ – för maktmissbruk eller annan oriktig 
myndighetsutövning.42  
 
PL är uppdelad i sju huvudavsnitt, allmänna bestämmelser (1–3 §§), 
polisorganen (4–7 §§), förflyttning (7 a §), allmänna principer för 
polisingripanden (8 §), rapporteringsskyldighet (9 §), vissa befogenheter för 
polismännen (10–24 §§), uppgifter från transportföretag (25 – 26 §§), 
dokumentation (27–28 §§) och slutbestämmelser (29–30 §§). 
Polisverksamhetens ändamål och polisens uppgifter har i lagen inte getts 
någon noggrann avgränsning utan beskrivits i mer allmänna ordalag. Ett av 
skälen till detta är att man inte har velat försvåra en utveckling som innebär 
att polisens verksamhet fortlöpande anpassas till förändringar i samhället. 
Tyngdpunkten i lagen ligger på det avsnitt som behandlar polisens 
befogenheter. Men inte heller i detta hänseende innehåller lagen någon 
fullständig reglering. De för polisverksamheten viktiga instituten gripande, 
medtagande till förhör, husrannsakan och liknande tvångsmedel under 
brottsutredning regleras i RB liksom förfarandet i övrigt under 
förundersökning i brottmål.43 

3.2 Spaning 

3.2.1 Allmänt om spaning 
Spaning kan sägas beteckna den verksamhet som polisen bedriver för att 
samla information som typiskt sett är beroende av att den inte avslöjas för 
den man spanar på. Syftet är att polisen ska erhålla uppgifter för att klara 
upp ett brott eller kartlägga brottslighet utan att den som polisen iakttar får 
reda på detta.44 Vid en närmare definition kan spaning utgöra det arbete som 
                                                 
42 Polislagen – en kommentar, s. 20 
43 Ibid., s. 21 
44 Helmius, s. 27 



 17 

polisen bedriver för att samla information i syfte att klara upp ett brott eller 
kartlägga brottslighet utan att den eller de som är föremål för polisens 
intresse vet om det. Ett karakteristiskt drag är att det som ska anses utgöra 
spaning är att den ska ske dolt för spaningsobjektet för att vara effektiv. 
Emellertid ska spaning inte definieras såsom informationsbehandlande, utan 
innebär enbart att information samlas in. En annan möjlig definition av 
spaning tar i sikte det arbete som bedrivs innan en förundersökning inletts, 
medan verksamheten efter att undersökning inletts ska anses utgöra 
utredning. I detta avseende ska det påpekas att det inte är skedet i ett 
händelseförlopp som avgör om det är fråga om spaning, men däremot kan 
detta spela roll för om befogenhet att använda vissa metoder kan föreligga 
eller inte.45 
 
Liknande resonemang har även förts av Spanorg-gruppen46, som menar att 
det är i ett första skede, där man inte har en specifik misstanke om brott, 
som spaning bedrivs. Samtidigt menar gruppen att spaningsverksamheten 
kan vara både informationshämtande och behandlande. Således är gruppens 
uppfattning att polisens arbete både syftar till att samla in fakta och att 
värdera dessa fakta för att kunna bedöma om brottsmisstanke föreligger eller 
inte. Detta spaningsarbete anses utgöra ett förstadium till en 
förundersökning. En konsekvens av undersökningen kan leda till att 
misstanke om brott inte föreligger och att spaningsarbetet avbryts.47 
 
Arbetet ska alltså inte betecknas som spaning, när det föreligger skälig 
misstanke mot en viss person. Vid denna tidpunkt ska undersökningen 
övergå i ett utredningsförfarande.48 Till denna definition anslöt sig 
polisberedningen, som med spaning åsyftade sådant arbete som inriktar sig 
på att få underlag för en bedömning av om förundersökning ska inledas.49   
 

3.2.2 Spaning enligt polislagen (1984:387) 
Till polisens uppgifter hör enligt 2 § p. 3 PL att bedriva spaning och 
utredning i fråga om brott som hör under allmänt åtal. Spaningsverksamhet 
ingår som en del i brottsbekämpningen och bidrar till att göra den effektiv. 
 
Bestämmelsen tar sikte på spaning och brottsutredning, närmare bestämt 
den verksamhet som åligger polisens kriminalavdelningar. I polisens 
verksamhetsplanering brukar denna verksamhet delas in i upptagande av 
brottsanmälan, brottsspaning, kriminalteknisk undersökning och 
brottsutredning. Vid en bedömning av denna verksamhet är det av vikt att ha 
i åtanke skillnaden mellan å ena sidan sådant arbete som inte hör till 
förundersökningen i ett brottmål och å andra sidan den verksamhet som 
utgör förundersökning.  

                                                 
45 Helmius, s. 20 f. 
46 Spaningsfunktion, Spanorg I rapporten. 
47 Spanorg-rapporten, s. 16 
48 Spanark-rapporten, s. 124 
49 SOU 1982:63, s. 126 
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Den förra verksamheten är i huvudsak oreglerad, medan förundersökningen 
är reglerad i 23 kap. RB. Det tidsperiod som ligger före förundersökningen 
utmärks av att någon konkret uppgift om att ett bestämt brott har begåtts inte 
föreligger. Polisens verksamhet går ut på att genom spaning skaffa underlag 
för en sådan misstanke. Allmänna antaganden om kriminalitet kan finnas 
redan på detta stadium, dock utan att vara tillräckligt starka för att 
förundersökning ska kunna inledas. Det kan också vara så att man har 
kännedom om att ett brott håller på att planeras.50  
 
Man kan också tala om ett stadium som ligger före den egentliga spaningen. 
Det är då fråga om sådan verksamhet som inte i första hand är inriktad på 
frågan om förundersökning ska inledas eller inte. Arbetet går i stället ut på 
att insamla, bearbeta eller analysera informationer som kan ha betydelse i ett 
framtida spanings- eller utredningsarbete. Denna verksamhet brukar kallas 
förspaning eller underrättelseverksamhet.51 

3.3 Allmänna principer för 
polisingripanden 

Under rubriken ”Allmänna principer för polisingripanden” i PL har 
lagstiftaren valt att placera en viktig bestämmelse. Den egna rubriken har till 
syfte att markera att principerna som lagts fast har en generell betydelse för 
polisarbetet. Den aktuella bestämmelsen, 8 § PL, som innehåller de 
allmänna principerna för polisingripanden lyder enligt följande: 
 

En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under iakttagande av vad som 
föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn 
till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Måste tvång tillgripas skall detta ske 
endast i den form och den utsträckning som behövs för att det avsedda resultatet ska 
uppnås. 
Ett ingripande som begränsar någon av de grundläggande fri- och rättigheter som avses 
i 2 kap. regeringsformen får ej grundas enbart på bestämmelserna i första stycket. 

 
Av lagrummet ovan framgår behovs- och proportionalitetsprinciperna.  
Dessa principer ska beaktas som ett allmänt bemyndigande för polisen att 
vidta de åtgärder som är försvarliga för att polisen ska kunna fullgöra sina 
uppgifter. Det är av vikt att påpeka att polisen inte behöver uttryckligt 
lagstöd för alla de åtgärder som behöver vidtas på fältet för att de 
grundläggande uppgifterna ska kunna utföras.52 Emellertid får de åtgärder 
som ska vidtas inte begränsa en grundlagsskyddad rättighet eller stå i strid 
mot någon annan lag eller förordning.53  
 
Första stycket första meningen ger uttryck för proportionalitetsprincipen. 
Bestämmelsen har formulerats positivt: polisen tilläggs befogenheten och 

                                                 
50 Polislagen – en kommentar., s. 36 
51 Ibid., s. 36  
52 Ibid., s. 58 
53 Ibid., s. 56 
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skyldigheten att ingripa på det sätt som med hänsyn till omständigheterna är 
försvarligt för att vidta en tjänsteåtgärd.54 
 
Proportionalitetsprincipen innebär att de skador och olägenheter som 
ingripandet kan medföra för ett motstående intresse inte får stå i 
missförhållande till syftet med ingripandet.55 Enligt förarbetena till 
polislagen tar proportionalitetsprincipen i detta sammanhang sikte på det 
intrång som ett polisingripande kan medföra på ett motstående intresse. 
Enligt paragrafens första mening måste det föreligga en rimlig proportion 
mellan medel och mål. Ju mera omfattande eller allvarlig faran är desto 
verkningsfullare medel måste polisen som skyddsmakt få lov att använda. 
Polisingreppet måste också anpassas efter den föreliggande farans 
beskaffenhet. Det får i princip inte orsaka större intrång i motstående 
intresse än det faran i sig innebär för den allmänna ordningen och 
säkerheten. Ingrepp i personlig frihet och integritet anses till sin art 
allvarligare än ingrepp mot egendom eller andra ekonomiska intressen. Vid 
bedömningen av den skada eller det intrång som ett ingripande medför 
måste hänsyn tas även till indirekta skadeverkningar eller olägenheter eller 
skada som ingripandet kan orsaka för tredje man.56  
 
När det gäller behovsprincipen, som kommer till uttryck i paragrafens andra 
mening, innebär den att ett polisingripande får ske endast då det är 
nödvändigt för den aktuella farans eller störningens avvärjande eller 
undanröjande.57 En åtgärd betraktas bara som nödvändig om syftet med den 
inte kan nås på något annat sätt. Ett ingripande som ”enligt ett vanligt 
omdömesgillt bedömande”58 framstår som obehövligt är inte nödvändigt 
och är således i princip otillåtet. Av denna princip anses vidare följa, att 
polisen alltid ska välja det medel som innebär det minsta möjliga intrång i 
en enskilds rätt och frihet eller annat intresse om flera medel står till buds 
för att avlägsna föreliggande fara. Principen om minsta möjliga ingripande 
är allmängiltig och avser alla former av ingripanden. Den omfattar inte bara 
ingripandets omedelbara verkan utan även dess indirekta biverkningar 
såsom olägenheter, obehag eller dylikt. Behovsprincipen anses slutligen 
också innebära att ett polisingripande ska upphöra så snart syftet med 
ingripandet har uppnåtts eller det visat sig vara resultatlöst. Denna regel 
gäller alla former av ingrepp mot personer eller egendom. Särskilt angeläget 
anses vara att grundsatsen noga beaktas vid åtgärder som riktar sig mot den 
enskildes personliga frihet och integritet.59  
 
Bestämmelsen innehåller även ett uttryck för legalitetsprincipen, som anses 
ligga till grund för principerna för s.k. okonventionella spaningsmetoder.60 
Legalitetsprincipen har ansetts innebära att varje polisiär åtgärd måste ha 

                                                 
54 Prop.1983/84:111, s. 78 f. 
55 Ibid., s. 56f. 
56 Helmius, s. 90 och prop. 1983/84:111, s. 78 f.  
57 Polislagen – en kommentar, s. 57  
58 SOU 1979:6, s. 294 
59 Helmius, s. 91 och prop. 1983/84:111, s. 79 
60 Polislagen – en kommentar., s. 58 
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stöd i lag.61 Att ett polisingripande ska ske ”under iakttagande av vad som 
föreskrivs i lag eller annan författning” innebär till en början att i den mån 
en speciell reglering gäller för vissa former av polisingripanden, 
polismannen givetvis är skyldig att följa denna oavsett om han skulle anse 
det försvarligt att handla på annat sätt. Avsikten har varit att markera att det 
inte är tillåtet att tänja proportionalitetsprincipen så långt att det kan sägas 
vara försvarligt att en polisman begår en lagöverträdelse för att fullgöra en 
tjänsteuppgift, t.ex. vid brottsspaning. Då bortses från situationer när 
brottsbalkens nödregel är tillämplig liksom från fall då det är uttryckligen 
medgivet i lagstiftningen att avsteg får göras från vad som annars gäller, 
exempelvis beträffande förare av utryckningsfordon.62  
 
Andra stycket innebär att en polisman måste ha ett direkt lagstöd för att 
genomföra ett ingripande som begränsar någon av de grundläggande fri- och 
rättigheter som anges i 2 kap. RF. Ingripandet får sålunda inte ske enbart på 
den grunden att polismannen bedömer det som försvarligt med hänsyn till 
åtgärdens syfte och övriga omständigheter.63 I 2 kap. 1 § första stycket RF 
föreskrivs att varje medborgare gentemot det allmänna är till försäkrad 
yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, 
föreningsfrihet och religionsfrihet. Det finns också andra fri- och rättigheter 
som anges i 2 kap. RF. I 6 § anges det bl.a. att varje svensk medborgare är 
skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot 
undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig 
avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt 
meddelande. Detsamma gäller annat betydande intrång i den personliga 
integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller 
kartläggning av den enskildes personliges förhållande. 

3.3.1 Principernas betydelse för spaningen 
Departementschefen framhåller i den allmänna motiveringen att principerna 
har betydelse bl.a. när polisen ska ta ställning till val av spaningsmetoder. 
Enligt paragrafens ordalydelse ska principerna styra hur en polisman som 
har att utföra en tjänsteåtgärd ska ingripa. 8 § är inte direkt tillämplig, men 
principerna som där lagfästs gäller enligt propositionen64 till polislagen all 
polisverksamhet. De i paragrafen angivna principerna har alltså generell 
betydelse för polisarbetet.65 Det var heller aldrig meningen att lagfästandet 
av principerna skulle ändra tillämpningsområdet. Det råder, med andra ord, 
inget tvivel om att behovs- och proportionalitetsprinciperna ska beaktas när 
polisen har att avgöra vilken eller vilka spaningsmetoder som ska väljas och 
hur dessa ska bedrivas.66  

                                                 
61 Töllborg, s. 70 
62 Prop. 1983/84:111, s. 79 
63 Polislagen – en kommentar, s. 59 
64 Prop. 1983/84:111 Med förslag till polislag m.m.  
65 Ibid., s. 78 
66 Helmius, s. 89 f. 
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3.4 Okonventionella spaningsmetoder 
I slutet av 1970-talet uppstod inom polisen uppfattningen att den mötte stora 
svårigheter i bl.a. spaningen av den allvarliga narkotikabrottsligheten. Det 
tillsattes därför en arbetsgrupp, som fick uppdraget att föreslå nya och 
okonventionella metoder, eftersom konventionella metoder ansågs 
otillfredsställande.67 Genom att använda sig av nya metoder planerade 
polisen att, förutom att sätta stopp för kriminella, även få 
narkotikaorganisationerna upplösta.68.  
 
Begreppet okonventionella spaningsmetoder introducerades således av 
Rikspolisstyrelsens s.k. Spanark-grupp69, detta för att komma ifrån de man 
dittills använt, som kallades moderna eller sofistikerade spaningsmetoder, 
eftersom man tyckte dessa begrepp var missvisande. De ansågs opraktiska, 
eftersom vad som är modernt och vad som är sofistikerat ändrar sig med 
tiden. Gruppen hade funnit det nödvändigt att polisen använde mer 
offensiva metoder för att kunna upptäcka den allvarligare 
narkotikabrottsligheten på ett effektivare sätt och ansåg det därför 
ofrånkomligt att vissa av de nya spaningsmetoderna måste ”bli av mer 
okonventionellt slag” än de som redan användes.70. I polisberedningens 
betänkande från 1982 och i propositionen till polislagen från 1984 hänvisas 
till Rikspolisstyrelsens Spanark- och Spanek-rapporter i samband med att en 
kortfattad redovisning av vilka metoder som man anser vara 
okonventionella görs. Till de okonventionella spaningsmetoderna hör, enligt 
de nämnda rapporterna och förarbetena, provokation, infiltration, 
agentverksamhet, desinformation, fria spanare hemlig avlyssning och Tv-
övervakning. Ingenting sägs emellertid om vad som skulle utmärka s.k. 
okonventionella spaningsmetoder. Det definieras eller exemplifieras inte 
heller någonstans vad som skulle menas med okonventionella eller vanliga 
spaningsmetoder.71 
 
Helmius ställer sig kritisk till begreppet okonventionella spaningsmetoder 
och anför att hon, på grund av svårigheterna att definiera vad som är 
okonventionella spaningsmetoder och eftersom det inte förenklar arbetet 
med att fastställa de rättsliga befogenheterna för spaning, väljer att inte 
använda detta begrepp i sin avhandling72. I stället väljer hon begreppet 
manipulativa spaningsmetoder.73 
 
1981 års polisberedning framhöll att en ny polislag även bör ta sikte på 
okonventionella spaningsmetoder.74 När det är fråga om metoder som till 

                                                 
67 SPANARK-gruppen, s.3  
68 Ibid., s. 27 
69 Arbetsgruppen med uppgift att utarbeta förslag till metoder m.m. vid spaning mot 
narkotikabrottslighet. 
70 Spanark-rapporten, s. 29 ff. 
71 SOU 1982:63, s. 129 och prop. 1983/84:111, s. 44 f. 
72 Helmius, s. 24 
73 Ibid., a. 180 
74 SOU 1982:63, s. 125 
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sin art är så känsliga som okonventionella spaningsmetoder är, låter sig 
enligt beredningens mening bedömningen knappast göras med mindre än att 
den relateras till ett brott av en viss typ. Så kan vara fallet om det gäller att 
få vissa, låt vara kanske vaga misstankar bekräftade eller att avslöja något 
som på goda grunder misstänks vara en organisation för brottslig 
verksamhet liksom om spaningen är inriktad på brott som 
erfarenhetsmässigt begås i vissa särskilda miljöer. Det kan då gå att med 
beaktande av omständigheterna bedöma om situationen är sådan att 
okonventionella spaningsmetoder är försvarliga.75  
 
Att polismän under falsk identitet under lång tid skulle placeras på 
exempelvis narkotikamarknaden, inte med uppgift att uppdaga brott utan för 
att fortlöpande skaffa allmänna informationer om förhållandena och 
vidarebefordra dessa till den öppna polisen kan enligt beredningens mening 
knappast accepteras. Enligt beredningens mening måste stor försiktighet 
iakttas när det gäller spaningsmetoder som kan medföra risk att polisens 
trovärdighet påverkas.76 

3.4.1 Principer för okonventionella 
spaningsmetoder 

I samband med PL:s antagande fastslogs några principer för okonventionella 
spaningsmetoder.  
 

1. Polisen får aldrig begå en kriminaliserad handling för att kunna 
efterforska eller avslöja brott. 

 
Denna princip kan låta självklar för var och en. Till skillnad från andra 
länder, där man valt att införa regler eller principer som tillåter polisen att 
företa lagstridiga handlingar om de står i proportion till intresset av att 
komma åt ett mycket grovt brott, har man i Sverige inte infört en liknande 
möjlighet för den svenska polisen. Emellertid föreligger ett utrymme för 
vissa annars otillåtna handlingar, dels enligt den allmänna bestämmelsen om 
nödhandlingar i 24 kap. 4 § BrB och dels enligt vissa speciella föreskrifter 
t.ex. i trafikförordningen.77 
   

2. Polisen får aldrig provocera eller eljest förmå någon att inleda en 
brottslig verksamhet. 

 
När det gäller denna princip, har den sin grund i att brottsanstiftan liksom 
annan medverkan är i sig en straffbar gärning. Att man från polisens sida i 
speciella fall förmår den som redan har påbörjat en brottsaktivitet att röja sig 
eller på annat sätt provocerar fram bevisning kan beroende på 
omständigheterna vara försvarligt liksom att man vidtar åtgärder för att ett 
planerat brott ska fullbordas under sådana förhållanden att bevisning om 

                                                 
75 Ibid., s. 142 
76 Ibid., s. 143 
77 Polislagen – en kommentar, s. 64 
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detta kan säkras. Men det har inte ansetts böra få förekomma att polisen 
provocerar någon att begå ett brott som han annars inte skulle ha begått.78 
     

3. Polisen får av spaningsskäl aldrig underlåta att vidta föreskrivna 
åtgärder mot brott eller en för brott misstänkt person. 

 
När en polisman får kännedom om ett brott ska han, om inte annat följer av 
reglerna om rapporteftergift, anmäla detta till sin förman så snart det kan 
ske. Om det finns anledning att anta att ett brott har förövats, ska 
förundersökning inledas, när ej annat har föreskrivits. Dessa regler bör 
aldrig få åsidosättas även om syftet är att komma åt mycket grov 
brottslighet, och åtgärderna bör dokumenteras enligt gällande bestämmelser 
som gäller. När det gäller bekämpningen av narkotikabrott har 
polisberedningen som exempel nämnt s.k. kontrollerade leveranser, där 
polis- och tullmyndigheter låter en narkotikakurir passera gränskontrollen 
med ett parti narkotika för att huvudmannen och övriga medlemmar av en 
brottslig organisation ska kunna avslöjas. Men i fall av denna karaktär måste 
så långt som möjligt säkerställas att ingripandet kan ske vid senare tillfälle. 
Ett annat tillvägagångssätt skulle innebära ett avsteg från 
legalitetsprincipen.79 
 
Departementschefen ställde sig bakom de principer för bruket av 
okonventionella spaningsmetoder som beredningen hade föreslagit. Dessa 
principer, tillsammans med den analys av rättsläget som beredningen hade 
gjort ansågs vara till god hjälp vid bedömandet om man i ett särskilt fall bör 
använda sig av en okonventionell spaningsmetod. Vidare menade 
departementschefen att dessa principer på sätt beredningen uttalat inryms i 
en allmän regel som ger uttryck åt de s.k. legalitets-, behovs- och 
proportionalitetsprinciperna. Således ansågs det inte nödvändigt att i några 
särskilda regler i form av lag reglera detta område. Argumenten för denna 
ståndpunkt byggde på att det skulle vara märkligt att meddela speciella 
bestämmelser för just spaningsverksamheten om t.ex. att polisen inte får 
bryta mot lagen och att den är skyldig att vidta föreskrivna åtgärder när brott 
uppdagas.80 
 
De principer som har redovisats har inte ansetts ge tillräcklig ledning för att 
man ska kunna bedöma om en särskild spaningsmetod ska anses godtagbar 
eller inte. En allmän bedömning av metodens försvarlighet med hänsyn till 
åtgärdens syfte och övriga omständigheter, måste göras. I det 
sammanhanget måste en avvägning göras mellan å ena sidan den skada och 
det intrång som metoden medför eller riskerar att medföra och å den andra, 
brottets grovhet och de fördelar från bevissynpunkt som står att vinna. En 
sådan bedömning kräver noggrant övervägande och ställer stora krav på 
omdömet hos den som har att fatta beslutet.81  
 
                                                 
78 Ibid., s. 65 
79 Ibid., s. 65 
80 Prop. 1983/84:111, s. 48 f. 
81 SOU 1982:63, s. 142 
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Utöver de ovannämnda principerna, har det också anförts synpunkter på hur 
beslutsförfarandet ska gå till. Enligt de tidiga uttalandena i Spanark-
rapporten skulle beslut om spaningsmetoder fattas av polisledningspersonal.   
Det skulle särskilt gälla i fråga om okonventionella metoder för att spana 
mot exempelvis den allvarligare narkotikabrottsligheten. Det ansågs 
felaktigt och oförsvarligt att låta lägre befäl bära det övergripande, formella 
ansvaret för polis-juridiskt sett komplicerade operativa aktioner. Även mot 
bakgrund av de etiska, arbetsmiljömässiga och allmänt taktiska aspekter, 
som tas i beaktande då det gäller att besluta vilka, framförallt 
okonventionella, metoder och hjälpmedel som bör användas, ansågs 
polisledningen ha skyldig att ha ett avgörande inflytande över och ansvar för 
spaningsverksamheten. Med tanke på laglighet och rättssäkerhet måste 
beslut om metoder, tekniska hjälpmedel och resurser fattas av juristutbildat 
polisbefäl. De okonventionella spaningsmetoderna ska alltså i huvudsak 
föredras för och formella beslut fattas av polisjurist, varefter den operativa 
verkställigheten ska ligga hos kriminalkommissarie eller rotelchef. Denna 
grundprincip bör särskilt ifrågakomma beträffande provokativa och 
infiltrativa spaningsmetoder samt användande av s.k. fria spanare.82 När 
frågan behandlades av polisberedningen uttalades det dock att beslut om 
sådana spanings- eller förundersökningsmetoder som avsåg okonventionella 
spaningsmetoder alltid borde fattas av åklagare eller polisman i 
polischefsbefattning liksom att stränga krav på dokumentation måste 
upprätthållas.83 När det gäller, åtminstone, provokativa åtgärder har det 
numera lagts fast att beslut alltid ska fattas av åklagare, efter att 
polismyndigheten eller tullverket presenterat en genomförandeplan.84 Vad 
gäller övriga okonventionella spaningsmetoder, framförallt 
infiltrationsoperationer, finns det för närvarande inga klara regler eller 
riktlinjer vad avser själva beslutet.    

                                                 
82 SPANARK-gruppen, s. 21 f. 
83 SOU 1982:63, s. 142 
84 RåR 2007:1 
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4 Kvalificerade 
skyddsidentiteter 

4.1 Allmänt om kvalificerade 
skyddsidentiteter 

Det finns situationer som kräver att poliser inte uppträder såsom anställda 
inom brottsbekämpningen. De är alltså i vissa fall i behov av att dölja att de 
är poliser. Så kan ofta vara fallet i samband med spaning på misstänkta eller 
i verksamhet som avser vittnesskydd. I andra fall kan poliserna visserligen 
uppträda som poliser men de risker som en åtgärd innebär för den enskilde 
polismannen själv och för hans eller hennes anhöriga gör att han eller hon 
har anledning att inte avslöja sin verkliga identitet. Så kan vara fallet när 
poliser genom s.k. källdrivning eller i andra sammanhang upprätthåller 
kontakter med informatörer eller andra underrättelsekällor.85  
 

4.2 Definitionen av kvalificerade 
skyddsidentiteter 

Med hjälp av fiktiva personuppgifter kan myndigheterna bygga upp 
förhållandevis varaktiga täckidentiteter för poliser och andra tjänstemän och 
använda dessa som skydd vid infiltration av kriminella grupper, kontakter 
med uppgiftslämnare, vittnesskydd eller liknande arbetsuppgifter. För att en 
sådan täckidentitet skall tåla kontroll och erbjuda ett verkligt skydd kan det 
ofta vara önskvärt att de fiktiva uppgifterna förs in i körkort, pass, eller 
andra identitetshandlingar eller i register av olika slag, t.ex. 
folkbokföringen. Skyddsidentiteter som helt eller delvis har stöd i körkort, 
pass eller andra identitetshandlingar eller i folkbokföringen betecknas som 
kvalificerade skyddsidentiteter.86 Dessa kvalificerade skyddsidentiteter 
skapas med stöd av lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter.   
 
Möjligheten att tilldelas och arbeta under sådan skyddsidentitet är 
förbehållen poliser, med tanke på den utbildning och erfarenhet de har. 
Även andra tjänstemän än poliser kan, om de är anställda vid 
säkerhetspolisen, erhålla kvalificerade skyddsidentiteter. Detsamma gäller 
vissa tjänstemän vid försvarsmakten.87  
 
En konsekvens av detta blir att en person kommer att kunna vara registrerad 
inom folkbokföringen med såväl verkliga personuppgifter som fiktiva 

                                                 
85 Prop. 2005/06:149, s. 16 
86 Ibid., s. 19  
87 Ibid., s. 26 ff. 
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personuppgifter.88 De fiktiva personuppgifterna som har tagits in i 
folkbokföringen flyter vidare in i andra statliga och kommunala register. 
Eftersom uppgifterna också är tillgängliga för andra än offentliga organ, 
kommer de också att ligga till grund för sammanställningar av 
personuppgifter som företag och organisationer gör.89 
 
I fråga om kvalificerade skyddsidentiteter avregistreras inte tjänstemännens 
verkliga personuppgifter när de fiktiva personuppgifterna förs in i 
folkbokföringen. Skälet till det är att tjänstemän med skyddsidentitet inom 
brottsbekämpningen och underrättelseverksamhet måste kunna upprätthålla 
privatliv och tjänstgöring parallellt. Normalt måste de dessutom parallellt 
kunna verkställa vissa tjänsteåtaganden med användande av sina verkliga 
personuppgifter och andra tjänsteåligganden med användande av 
skyddsidentitetens fiktiva personuppgifter.90 
 

4.3 Användningen av kvalificerade 
skyddsidentiteter 

Syftet med användningen av täckidentiteter inom brottsbekämpningen är 
framförallt att förhindra att dolt spaningsarbete eller annat dolt uppträdande 
avslöjas. Ett sådant avslöjande kan innebära att en hel spaningsoperation 
förstörs. Det kan också innebära stora risker för de tjänstemän som deltar i 
operationen, för tjänstemännens anhöriga och för andra som påverkas av 
operationen, t.ex. informatörer. Det ska betonas att behovet av 
täckidentiteter som tål kontroll av detta slag inte enbart handlar om att 
tjänstemännen inte ska avslöjas av just de personer som verksamheten riktas 
mot. Om täckidentiteten inte kommer till uttryck i exempelvis körkort, pass 
och andra identitetshandlingar, kan det nämligen vara svårt för 
tjänstemannen att över huvud taget upprätthålla den roll som han eller hon 
förutsätts spela vid exempelvis en infiltrationsåtgärd. Måste tjänstemannen 
vid en gränspassage eller en inkvartering på hotell visa upp sitt riktiga pass, 
kan det medföra svårigheter som i förlängningen leder till att hans eller 
hennes rätta identitet avslöjas.91  
 
Behovet av kvalificerade skyddsidentiteter har samband med utvecklingen 
av den organiserade brottsligheten. Den allvarliga kriminaliteten har också i 
ökande grad blivit gränsöverskridande. De kriminella organiserar sig enligt 
metoder som har utvecklats i andra länder. Bland dessa metoder ingår hot 
och våld mot poliser och andra tjänstemän. Dolt uppträdande från de 
brottsbekämpande myndigheternas sida är därför ofta helt nödvändigt för att 
myndigheterna skall kunna bedriva spaning och utredning i bekämpningen 
av den organiserade brottsligheten. När det gäller användandet av 
skyddsidentiteter brukar det framhållas att sådana kan vara ett värdefullt 
                                                 
88 Ibid., s. 45 f. 
89 SOU 2003:74, s. 47 
90 Ibid., s. 45 
91 Prop. 2005/06:149, s. 19 
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instrument vid infiltration av kriminella grupper.92 Det är självklart att 
tjänstemän som deltar i infiltrationsåtgärder eller annars uppträder under 
skyddsidentiteter då måste följa gällande bestämmelser. Svensk polis deltar 
sedan länge i infiltrationsoperationer, både nationellt och internationellt. Inte 
minst internationella erfarenheter visar att en infiltrationsoperation, om den 
blir framgångsrik, kan ha ett mycket stort värde för brottsbekämpningen. I 
och för sig är sådana operationer förenade med risker och svårigheter. De 
särskilda svårigheter som svensk polis har vid infiltration anses emellertid 
främst bero på den svenska folkbokföringens öppenhet och det förhållandet 
att det inte går att föra in de fiktiva uppgifter som ingår i skyddsidentiteter i 
folkbokföringen. Genom att skapa möjligheten att föra in de fiktiva 
personuppgifterna i folkbokföringen tros förutsättningarna för 
framgångsrika infiltrationsåtgärder förbättras påtagligt.93 Mot behovet av 
sådana kvalificerade skyddsidentiteter kan naturligtvis vägas de nackdelar 
som existensen av fiktiva personuppgifter kan ha. Det kan således riktas 
vissa principiella invändningar mot att det tas in fiktiva uppgifter i 
dokument och register som staten svarar för. Det har också påpekats att 
risken för missbruk inte kan uteslutas helt. Genom att regleringen har getts 
en restriktiv utformning, ska dessa nackdelar anses vara av mindre 
betydelse, särskilt när uppgiften att fatta beslut om kvalificerade 
skyddsidentiteter respektive att kontrollera hur de används anförtrotts ett 
oberoende organ.94  
 
Kvalificerade skyddsidentiteter ska, som påpekats, kunna tilldelas dels 
poliser med uppgift att delta i spaning och utredning avseende allvarlig 
brottslighet eller i verksamhet som avser att förebygga sådan brottslighet, 
dels andra anställda vid Säkerhetspolisen med motsvarande uppgifter, och 
dels anställda vid Försvarsmakten med uppgift att delta i sådant inhämtande 
av försvarsunderrättelser som sker med särskilda metoder. Emellertid har 
det införts, så att det inte ska vara möjligt att alla tjänstemän ska kunna 
tilldelas kvalificerade skyddsidentiteter. Det har uppställts ytterligare villkor 
som anknyter till behovet av en kvalificerad skyddsidentitet i det enskilda 
fallet. Att villkor uppställts har samband med att det normalt bara är ett 
mindre antal tjänstemän inom de aktuella verksamheterna som har 
arbetsuppgifter där det finns behov av att kunna ha tillgång till 
skyddsidentiteter av detta slag.95 Ett villkor av det slaget ställer krav på att 
användningen av kvalificerad skyddsidentitet i det enskilda fallet är 
nödvändig för att beslutade eller förutsedda åtgärder inom verksamheten 
inte skall röjas. Så kan exempelvis vara fallet när polisen infiltrerar 
kriminella grupper eller vid polisens kontakter med skyddade vittnen. 
Därutöver ställs det krav på att det i enskilda fallet ska finnas ett 
skyddsbehov av särskilt slag, nämligen att ett röjande av den beslutade eller 
förutsedda åtgärden skulle innebära allvarlig fara för verksamheten som 
sådan. Det ska vara möjligt att tilldela en tjänsteman en kvalificerad 
skyddsidentitet, om det annars inte skulle ha varit möjligt att genomföra en 
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viss åtgärd utan oacceptabla risker för tjänstemannens och hans eller hennes 
anhöriga. Det bör också vara möjligt att tilldela en tjänsteman en 
kvalificerad skyddsidentitet om det är påkallat med hänsyn till säkerheten 
för andra personer som en åtgärd berör, t.ex. informatörer eller andra 
underrättelsekällor samt skyddade vittnen andra personer som är föremål för 
personskydd. Reglerna bör däremot inte omfatta de fall då skyddsbehovet 
inte har något samband med pågående eller planerad verksamhet och det i 
stället enbart handlar om att skydda den enskilde tjänstemannen och hans 
eller hennes anhöriga, t.ex. då tjänstemannen har utsatts för hot med 
anledning av tidigare operationer. Då kan det istället bli aktuellt att använda 
reglerna i lagen om fingerade personuppgifter. Av den nya lagen framgår 
det att en kvalificerad skyddsidentitet ska kunna beslutas enbart om ett 
röjande av en åtgärd skulle allvarligt motverka verksamheten eller utsätta 
någon som berörs av verksamheten för allvarlig fara. Med uttrycket ”någon 
som berörs av verksamheten” avses inte bara tjänstemän som deltar i 
verksamheten med eller utan skyddsidentitet utan också personer med vilka 
tjänstemännen har kontakt, exempelvis informatörer och underrättelsekällor 
eller personer som är föremål för personskydd. Att skyddsbehovet på detta 
sätt bör kunna vara kopplat till utomstående personer innebär inte att dessa 
utomstående personer själva ska kunna tilldelas skyddsidentiteter. De kan i 
stället få skydd enligt lagen om fingerade personuppgifter.96  
 
Vidare bör det krävas att den verksamhet i vilken den kvalificerade 
skyddsidentiteten ska användas är av särskilt betydelsefullt slag. Det är inte 
meningen att kvalificerade skyddsidentiteter ska användas mera generellt 
inom brottsbekämpningen. Den brottsbekämpande verksamheten bör vara 
inriktad på brottslighet av mera allvarligt slag för att den som deltar i 
verksamheten ska kunna tilldelas en kvalificerad skyddsidentitet.97  
 
I övervägningen om att i lagen närmare precisera den brottslighet som bör 
kunna föranleda beslut om kvalificerade skyddsidentiteter, har lagstiftaren 
valt att avstå från en sådan reglering. Anledningen till det ansågs vara att 
kvalificerade skyddsidentiteter i sig inte utgör integritetskränkande åtgärder 
som kan jämföras med exempelvis användande av hemliga tvångsmedel. 
Behovet av en precisering anses alltså, från rättssäkerhets- och 
integritetssynpunkt, inte väga så tungt. För övrigt bedömdes en sådan 
precisering leda till tillämpningsproblem. Huruvida viss brottslighet är av så 
allvarligt slag att den bör kunna föranleda tilldelandet av kvalificerade 
skyddsidentiteter bör bedömas efter omständigheterna.98 Emellertid kan mot 
detta synsätt anföras argumentet att legalitetsprincipen, som har sin grund i 
1 kap. 1 § RF, talar för en närmare rättslig reglering av arbetsmetoden. För 
polisens del har principen ansetts innebära att det alltid måste finnas en 
laglig grund för polisens maktutövning.99 Det framfördes också 
uppfattningen att en lagreglering var nödvändig, eftersom behovs- och 
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proportionalitetsprinciperna inte ansågs vara tillräckliga begränsningar i 
syfte att åstadkomma ett rättssäkert förfarande.100    
 
Förutom de ovannämnda villkoren bör även andra faktorer tas i beaktande. 
Behovet av en kvalificerad skyddsidentitet bör vägas mot de olägenheter 
som förekomsten av fiktiva uppgifter kan innebära för enskilda eller 
allmänna intressen. Den som beslutar om huruvida en tjänsteman ska 
tilldelas en kvalificerad skyddsidentitet bör t.ex. alltid ta i beaktande att 
fiktiva uppgifter i folkbokföringen leder till sämre folkbokföringskvalitet 
och att det kan finnas en risk för att enskilda personer vilseleds på ett 
otillbörligt sätt. Det bör därför alltid krävas att verksamhetens åsyftade 
resultat uppväger de olägenheter som förekomsten av den kvalificerade 
skyddsidentiteten kan orsaka för det allmänna eller för enskilda. I den nya 
regleringen har det dessutom införts en bestämmelse som motsvarar 
proportionalitetsprincipen i polislagen. Det har föreskrivits att en 
kvalificerad skyddsidentitet får beslutas endast om skälen uppväger det men 
som den kvalificerade skyddsidentiteten kan innebära för allmänna eller 
enskilda intressen.101  
 
I ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet ska det kunna bestämmas att de 
fiktiva personuppgifter som ingår i skyddsidentiteten ska registreras i 
folkbokföringsdatabasen.102 Det är viktigt att registrering inom 
folkbokföringen sker endast när detta verkligen är nödvändigt. Om det är 
tillräckligt med en kvalificerad skyddsidentitet som enbart kommer till 
uttryck i körkort, pass och andra identitetshandlingar, bör därför någon 
registrering i folkbokföringsdatabasen inte göras. En särskild bestämmelse 
om detta, närmast ett förtydligande av proportionalitetsprincipen, har tagits 
in i lagen.103  
 
Det kan tänkas som att tillkomsten av en kvalificerad skyddsidentitet, som 
har införts i folkbokföringen, skapar en dubbel rättshandlingsförmåga så att 
det till skyddsidentiteten knyts särskilda rättigheter och skyldigheter utöver 
de rättigheter och skyldigheter som är knutna till personens rätta identitet. I 
rättslig mening uppkommer det emellertid inte någon dubbel 
rättshandlingsförmåga för den som uppträder under skyddsidentitet, vare sig 
denna har registrerats inom folkbokföringen eller inte. Rättigheter och 
skyldigheter är knutna till personer och inte till personuppgifter. En person 
som antar en kvalificerad skyddsidentitet tar med sig de rättigheter och 
skyldigheter som han eller hon förvärvat under sitt verkliga namn.104 
 
Sekretess ska gälla för en uppgift som hänför sig till ett ärende om 
kvalificerad skyddsidentitet, om det inte står klart att uppgiften kan röjas 
utan att det motverkar verksamheten hos den ansökande myndigheten. 
Meddelarfrihet ska inte gälla vid detta slag av sekretess. Ett ärende om 
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kvalificerad skyddsidentitet kommer att innehålla handlingar med 
synnerligen känsliga uppgifter.105 Det måste mot den bakgrunden övervägas 
i vad mån uppgifter som hänför sig till ärenden om kvalificerad 
skyddsidentitet kan vara offentliga och i vad mån de bör vara skyddade av 
sekretess. Behovet av sekretess gör sig gällande hos de myndigheter som på 
något sätt kommer i kontakt med den kvalificerade skyddsidentiteten. Dessa 
myndigheter ska visserligen behandla de fiktiva personuppgifterna på 
samma sätt som verkliga personuppgifter. Men i de fall en myndighet har en 
uppgift om att personuppgifter är fiktiva och hör till en kvalificerad 
skyddsidentitet bör den uppgiften kunna skyddas av sekretess.106 
Sekretessen omfattar uppgift om att visst namn och andra personuppgifter 
hör till en kvalificerad skyddsidentitet. Men även en uppgift i ärendet om 
kvalificerad skyddsidentitet som mer medelbart kan röja att det är fråga om 
en skyddsidentitet omfattas. Vidare omfattar sekretessen uppgifter som gör 
det möjligt att koppla ihop en verklig identitet och en kvalificerad 
skyddsidentitet till den anställningsmyndighet som har tilldelats den.107  
 
I enlighet med lagstiftningen är det möjligt för en tjänsteman som har en 
kvalificerad skyddsidentitet att i samband med vittnesförhör eller 
målsägandeförhör i domstol använda det namn som ingår i 
skyddsidentiteten. Den som i samband med ett vittnesförhör eller 
målsägandeförhör uppger det namn som ingår i en kvalificerad 
skyddsidentitet i stället för sitt verkliga namn ska upplysa om att det är fråga 
om en skyddsidentitet.108 En tjänsteman i den brottsbekämpande 
verksamheten som har arbetat under en kvalificerad skyddsidentitet kommer 
ofta att ha gjort iakttagelser som kan vara av största betydelse i en rättegång. 
Det är därför viktigt att tjänstemannen inte är förhindrad att vittna i en 
rättegång. Om tjänstemannen då måste avslöja sin rätta identitet, kan det 
emellertid innebära risker både för honom eller henne själv och för den 
verksamhet som han eller hon har deltagit i och som kanske fortfarande 
pågår. Intresset av att kvalificerad brottsbekämpning och polisiär 
underrättelseverksamhet kan bedrivas effektivt och på ett för de deltagande 
tjänstemännen säkert sätt har ansetts tala för att den kvalificerade 
skyddsidentiteten ska kunna användas även under en rättegång. Det kan 
dock tyckas tvivelaktigt att låta ett vittne avge en vittnesutsaga under ett 
annat namn än det verkliga. Det kan hävdas att domstolen och parterna 
därmed inte får någon riktig bild av vem vittnet är och inte heller får 
möjlighet att ställa relevanta följdfrågor som är av betydelse för att bedöma 
vittnets trovärdighet. Det kan rentav hävdas att man därmed närmar sig ett 
system med s.k. anonyma vittnen, d.v.s. vittnen vars identitet den misstänkte 
inte tillåts få kunskap om. När det gäller partsinsynen i förhållande till 
vittnen och andra bevispersoner är artikel 6 i Europakonventionen om rätten 
till en rättvis rättegång av betydelse. Enligt denna artikel ska var och en som 
anklagas för brott ha möjlighet att förhöra eller låta förhöra vittnen som 
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åberopas mot honom eller henne samt för sin egen del få vittnen inkallade 
och förhörda.109  
 
För att det ska godtas att ett vittne uppträder under ett fiktivt namn, krävs 
det att domstolen och parterna har blivit informerade om att det rör sig om 
en kvalificerad skyddsidentitet. Detta framgår också av 36 kap. 10 § RB. 
Domstolen och parterna ska inte heller vilseledas genom att vittnet fortsätter 
att spela sin fiktiva roll.  Sålunda bör den tjänsteman som vittnar i fiktivt 
namn ha samma skyldighet att lämna uppgifter om sin anställning som när 
han eller hon vittnar i sitt verkliga namn. Vidare bör båda parter ha samma 
möjligheter att ställa frågor till vittnet om hans eller hennes iakttagelser och 
hur det kommit sig att han eller hon kunnat göra dessa iakttagelser som när 
vittnet uppträder under sitt eget namn.110 För den tilltalade innebär det 
endast att han eller hon inte får kännedom om vittnets verkliga namn. I 
övrigt kommer den tilltalade att kunna ställa alla relevanta frågor till vittnet, 
däribland också frågor om hur vittnet har kunnat göra sina iakttagelser. 
Vittnets sanningsplikt kommer inte att påverkas. En polisman som har 
infiltrerat en kriminell gruppering kommer således inte att ha rätt att, när 
han eller hon hörs i domstol, fortsätta att agera i den roll som han eller hon 
har spelat i under spaningsuppdraget. Vittnet har i ett sådant fall inte rätt att 
lämna felaktiga uppgifter om hur han eller hon har gjort de observationer 
som vittnesmålet gäller. Såväl domstolen som den tilltalade kommer att 
kunna sätta in vittnesmålet i ett sammanhang. Parterna och domstolen 
kommer också att ha samma möjligheter att iaktta vittnet under förhöret som 
när andra vittnen hörs. I det enskilda fallet kan det visserligen inte undvikas 
att domstolens möjligheter att bedöma vittnesmål blir sämre än normalt. 
Detta får dock i så fall beaktas inom ramen för bevisvärderingen. Det kan 
alltså finnas anledning att i det särskilda fallet bedöma ett vittnesmål, 
avgivet under kvalificerad skyddsidentitet, med särskild försiktighet. Ett 
sådant vittnesmål kan således i särskilt hög grad vara beroende av stöd av 
annan bevisning. Att vittnesmålet i enskilda fall kan ha ett lägre bevisvärde 
innebär dock inte att vittnesmål av detta slag inte bör kunna tillåtas.111 
 
När det gäller den närmare regleringen kring användningen av kvalificerade 
skyddsidentiteter är det RPS (Rikspolisstyrelsen) som föreskriver i vilken 
polisiär verksamhet som användning av kvalificerade skyddsidentiteter får 
förekomma. Av föreskriften följer att kvalificerade skyddsidentiteter endast 
kan beviljas för de verksamheter där de enligt föreskrifterna får förekomma. 
De verksamheter som är aktuella framgår av en till föreskrifterna 
sekretessbelagd bilaga.112 Eftersom det har redovisats i olika offentliga 
lagstiftningsförarbeten har beredningen för rättsväsendets utveckling valt att 
ange att kvalificerade skyddsidentiteter kan beviljas för bland annat 
verksamheterna särskilda spaningsmetoder, d.v.s. under-cover operationer, 
särskilt personsäkerhetsarbete och Säkerhetspolisens verksamhet som 
inkluderar arbete där information mottas från s.k. källor. Enligt 
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bestämmelserna ska det bl.a. framgå när handlingar som utfärdats i den 
kvalificerade skyddsidentiteten har använts.113 

4.4 Tillsyn över kvalificerade 
skyddsidentiteter 

Vid tillkomsten av lagen om kvalificerade skyddsidentiteter beslutades det 
att den instans som skulle ges mandat att meddela beslut om en sådan 
identitet som det är fråga om, skulle vara självständig från den operativa 
verksamheten. Med hänsyn till detta synsätt har denna uppgift anförtrotts 
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.114 Skälen för detta har ansetts 
vara att ett system som möjliggör att statens tjänstemän tilldelas och 
uppträder under fiktiva identiteter, som är förankrade i statliga register och 
handlingar, kan komma att i viss i utsträckning påverka medborgarnas 
förtroende för myndigheterna. Det har av den anledningen funnits vara av 
vikt att det i ett sådant system ingår funktioner som inför medborgarna kan 
garantera att beslut om sådana identiteter inte fattas utan goda skäl. I detta 
perspektiv har ett system där besluten om kvalificerade skyddsidentiteter 
fattas av ett i förhållande till de operativa myndigheterna helt självständigt 
organ fördelar. Det är också lättare för ett helt fristående beslutsorgan att 
väga olika intressen mot varandra och att göra en kritisk uppföljning av 
fattade beslut.115  
 
Förutom att meddela beslut om kvalificerade skyddsidentiteter, har 
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ålagts ansvaret för granskningen 
av den verksamhet som bedrivs med användande av kvalificerade 
skyddsidentiteter.116 Inom ramen för sin tillsyn av användningen av 
kvalificerade skyddsidentiteter hör nämnden företrädare för enheter inom 
Säkerhetspolisen och den öppna polisen, såväl inom den centrala som inom 
den regionala polisorganisationen. Nämnden granskar även dokumentation 
över användningen av kvalificerade skyddsidentiteter och handlingar som 
utfärdats för dessa.117 
 
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har vid sin tillsyn funnit att det 
finns väsentliga variationer inom polisväsendet vad gäller dokumentation av 
hur de handlingar som har utfärdats i den kvalificerade skyddsidentitetens 
namn har använts. I en del fall har det i detalj framgått när och hur och för 
vilket ändamål som en handling har använts. I andra fall har det bara 
framgått att handlingen använts. Nämnden har vidare beträffande 
Säkerhetspolisen haft synpunkter på hur de för den kvalificerade 
skyddsidentiteten utfärdade handlingarna förvaras när de inte används. 
Nämnden har rekommenderat Säkerhetspolisen att överväga en förstärkt 
kontroll över den förvaringen. Slutligen kan nämnas att 
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Skyddsregistreringsdelegationen har avslagit ansökningar om kvalificerade 
skyddsidentiteter utifrån att den verksamhet i vilken skyddsidentiteten 
skulle användas inte omfattats av gällande föreskrifter. Beträffande vissa 
sådana verksamheter har det i sig framstått som befogat att kunna tilldela 
kvalificerade skyddsidentiteter. Skyddsregistreringsdelegationen har i fall av 
detta slag överlämnat sitt protokoll till chefen för Rikskriminalpolisen i 
syfte att påminna om betydelsen av att RPS uppdaterar sina föreskrifter.118 
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5 Infiltration 

5.1 Definition av begreppet infiltration 
Någon legal definition av infiltrationsbegreppet finns inte. Avsaknaden av 
en antagen definition innebär emellertid inte att definitioner av mer eller 
mindre detaljerad art saknas helt och hållet i debatten och litteraturen. Det är 
å andra sidan av vikt att ha i åtanke att en sådan avsaknad ger upphov till att 
det uppstår skillnader i de olika definitionerna, beroende på bl.a. det 
sammanhang i vilket definitionen används.   
 
En icke detaljerad definition av begreppet infiltration menar att det handlar 
om en situation där en polisman eller en bulvan, som står under omedelbar 
ledning av polisen, för polisen tar tjänst hos någon eller på annat sätt söker 
ta sig in i dennes verksamhet i syfte att erhålla upplysningar för uppdagande 
av brott som planeras, begåtts eller pågår.119 Det som understryks är alltså 
att det ska handla om att polisen eller den som agerar på uppdrag av polisen 
nästlar sig in i den miljön som är av intresse för undersökningen.120 En 
annan definition av begreppet tar sikte på att dela förfarandet i direkt 
infiltration respektive indirekt infiltration. Med direkt infiltration åsyftas en 
operation där polismän förtäckt, deltar i den illegala verksamheten eller tar 
anställning i en näringsverksamhet som har en omedelbar förbindelse till 
den illegala verksamheten. När det gäller den indirekta infiltrationen avses 
infiltration, som genomförs av en enskild person. Under förfarandet befinner 
sig den enskilde personen under omedelbar ledning av polisen och följer 
således polisens direktiv.121 
 
En definition som innehåller en mer detaljerad bild av förfarandet vid 
infiltrationsoperationer, återfinns i Polismetodutredningens betänkande122. I 
det nyss nämnda arbetet påpekas relevansen av att göra en uppdelning av 
polisiära arbetsmetoder baserad på i vilken utsträckning metoden är öppen 
eller dold, om det förekommer interaktion eller inte, samt om metoden 
innefattar moment av vilseledande eller inte.123 När det gäller avgränsningen 
för infiltrationsbegreppet menar utredningen att det ska handla om en dold 
undersökning som innehåller interaktion och att det förekommer 
vilseledande. Denna avgränsning anses behövas för att bl.a. utesluta vissa 
former av dolda undersökningsmetoder, exempelvis 
informationsinhämtande genom informatörer som inte aktivt styrs av 
polisen. I ett sådant fall förekommer interaktion men inget vilseledande. 
Förutom det sagda krävs ytterligare moment för att man ska kunna tala om 
infiltration. För att det ska handla om en infiltration förutsätts det att 
vilseledandet sker genom aktivitet, alltså inte enbart genom passivitet. 
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Slutligen måste det krävas en viss varaktighet över tiden. Det räcker alltså 
inte med ett kortvarigt förlopp innehållande moment av vilseledande 
interaktion, för att det ska falla in under definitionen av begreppet 
infiltration.124 Sammanfattningsvis anser utredningen att begreppet 
infiltrationsoperation ska avse dolda undersökningar där interaktion med 
målpersonerna bedrivs med hjälp av aktivt vilseledande och där det är fråga 
om vilseledande som har en viss varaktighet över tiden.125 

5.2 Användningen av 
infiltrationsoperationer 

Svensk polis har sedan slutet av 1980-talet allt mer kommit att intressera sig 
för olika former av infiltrationsverksamhet och annat arbete under 
täckmantel. Infiltrationsoperationer bedrivs av särskilda inom polisen 
inrättade spaningsorganisationer som finns vid Rikskriminalpolisen och 
vissa polismyndigheter. Det har påpekats att operationerna föregås av 
noggrann planering som även omfattar bedömningar av rättsliga 
förhållanden.126 En särskild koordinator utses att ta fram en operationsplan. 
Av operationsplanen ska framgå bl.a. bakgrund, hotbild och budget för 
operationen. Först om operationen godkänns på chefsnivå kan 
infiltrationsoperationen påbörjas.127 I Sverige har ett antal poliser från olika 
delar av landet testats och fått en avancerad utbildning i arbetsmetoden. 
Metoden anses vara mycket effektiv bl.a. eftersom den ger informationer om 
den grova organiserade brottsligheten som svårligen kan hämtas in genom 
andra spaningsmetoder. Den har främst använts i ärenden som har gällt 
grova narkotikabrott men även i ärenden om grova rån, människorov, grov 
förfalskning samt grova stölder och hälerier av exempelvis kulturföremål 
och vapen.128 Ytterligare användningsområden där metoden bedöms vara till 
nytta är att avslöja t.ex. s.k. grooming eller annan brottslighet via Internet 
eller för att lösa redan begångna brott, t.ex. mord, men även brott inom 
Säkerhetspolisens område såsom terroristbrott och spionage tillhör dessa 
brottsområden där metoden anses vara användbar. Infiltration anses också 
vara ett effektivt sätt att skaffa kunskap om och utreda IT-relaterad 
brottslighet som t.ex. spridande av barnpornografi eller illegal handel med 
narkotika eller läkemedel via Internet.129 Infiltration har även använts vid 
äldre, ouppklarade fall. Av det sagda framgår det alltså att 
infiltrationsoperationer inte används vid alla typer av brottslighet. Detta 
anses följa av behovs- och proportionalitetskraven i PL. Det kan inte anses 
föreligga skäl att använda infiltration i syfte att utreda mera bagatellartad 
brottslighet. Precis som vid andra polisingripanden måste åtgärden vara 
försvarlig med hänsyn till dess syfte och övriga omständigheter. I det 
sammanhanget får en avvägning göras mellan å ena sidan insatsens intrång 

                                                 
124 Ibid., s. 101 
125 Ibid., s. 102 
126 Ibid., s. 105 
127 Ibid., s. 89 
128 Ibid., s. 88 och SOU 2003:32, s. 279 
129 SOU 2010:103, s. 89 och 102 f. 



 36 

och risk för skada och å andra sidan den aktuella brottslighetens 
svårhetsgrad och vad som står att vinna med åtgärden.130  Det påstås dock 
att det är sällan som polisen i Sverige bedriver djupare och mera långvarig 
infiltration. Enklare slag av operationer sägs vara mer effektiva och mera 
förutsägbara till sitt resultat.131 
 
Okonventionella arbetsmetoder, varav infiltration är en metod, anses ha så 
negativa demokratiska och rättsstatliga konsekvenser att de i vart fall aldrig 
bör kunna accepteras annat än i syfte att få fram bevis beträffande brott som 
redan begåtts. För att operationerna ska anses vara tillåtna har det ställts upp 
ett par kriterier som följer här nedan. Operationerna ska, 
 

1. ha ett bestämt mål,  
2. avse en bestämd person,  
3. bygga på skälig misstanke mot denna person,  
4. vara tidsbegränsade och avse en kort period och  
5. polisen ska kunna redovisa övertygande skäl till varför samma 

resultat inte är möjliga att uppnå genom traditionella metoder.132  

5.3 Fördelar med infiltration 
En effektiv bekämpning av allvarliga brott kräver att polisen har så 
effektfulla metoder som möjligt. Den grova och organiserade brottsligheten 
har enligt den öppna polisen under senare år blivit allt svårare att bekämpa. 
Förklaringen till detta är dels en ökad medvetenhet hos brottslingarna om 
polisens utredningsmetoder, dels brottslighetens ökade rörlighet i tid och 
rum. Planläggningen och genomförandet av grova brott sker under längre 
tidsperioder och ofta på sätt och på platser där man kan känna en viss 
trygghet om att polisen inte har möjlighet att följa aktiviteterna. Dolt 
uppträdande är under de förhållandena i många fall helt nödvändigt för att 
myndigheterna ska kunna bedriva spaning och utredning särskilt i fråga om 
grov och organiserad brottslighet. Infiltrationsoperationer ger enastående 
möjligheter att få information om bl.a. brottsplaner.133 I vissa sammanhang 
är den ett oersättligt medel att få information om kriminella grupperingar 
och organisationer som annars inte är möjlig för polisen att inhämta. Detta 
är självfallet av mycket stort värde inom brottsbekämpningen.134 
Spaningsverksamhet med hjälp av infiltratörer skapar således helt andra 
förutsättningar än konventionella spaningsmetoder att nå och avslöja 
framförallt de personer som befinner sig i toppen av narkotikaligorna. 
Infiltrationen ger polisen förutsättningar att komma innanför den skyddsmur 
som ledarna omger sig med och som inte kan angripas med de 
konventionella metoderna.135 

                                                 
130 Ibid., s. 114 
131 Ibid., s. 105 
132 Töllborg, s. 23 
133 SOU 2010:103, s. 104 
134 Ibid., s. 113 
135 Spanark-rapporten., s. 54 
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5.4 Nackdelar och risker med infiltration 
Vid användning av enskilda personer, d.v.s. indirekt infiltration, kan polisen 
inte alltid lita på infiltratören. Riskerna finns på två områden: dels kan 
infiltratören spela dubbelt, dels kan han i överdriven ambition begå 
brottsliga handlingar eller genom klumpigt agerande röja sitt uppdrag. 
Polisen får heller aldrig bortse ifrån, att infiltratören – medvetet eller 
omedvetet – handlar mer i eget syfte och mindre för polisens räkning. 
Polisen kan vidare inte helt utesluta risken att infiltratören, även utan att gå 
över till motståndarsidan, lämnar polisen falska eller friserade 
informationer. Motivet kan helt enkelt vara att han vill vara polisen till lags. 
Sådana informationer kan missleda polisen eller medföra att polisen inte 
vidtar åtgärder när så borde ha skett. Av dessa anledningar har det påpekats 
att infiltratörer ska noggrant kontrolleras och värderas innan de används.136 
 
Det anses också vara förenat med direkt livsfara att låta polismän använda 
infiltrativa spaningsmetoder. Det föreligger också risk för hämndaktioner 
även sedan polisens insatser är avslutade. En viktig regel för infiltration 
måste vara att den inte inleds eller fullföljs om minsta risk för allvarliga 
personskador föreligger. I sådana fall måste andra metoder användas. 
Dessutom bör framhållas att infiltrativ spaning inte ska bedrivas längre än 
vad som är absolut nödvändigt för att ett ingripande ska kunna 
genomföras.137  
 
Det är även tänkbart att operationen leder till ett motsatt resultat, att agenten 
faktiskt börjar sympatisera med organisationens mål. Under sextiotalet kom 
en rad polisagenter, som infiltrerat i olika solidaritetsrörelser, att 
sympatisera med gruppens mål. Det kanske inte finns så mycket kritisera 
när det gäller infiltration av solidaritetsgrupper, men desto värre vid 
infiltration av olika kriminella ligor. Ett tydligt exempel är en erfarenhet 
från New York. Av de 70 detektiver som ingick i stadens särskilda elitstyrka 
för bekämpning av narkotikabrott kom senare inte mindre än 52 själva att 
åtalas.138 
 
I varje infiltration ligger också en uppenbar risk för brottsprovokation. Det 
har hänt att polisagenter direkt eller indirekt legat bakom både planering, 
finansiering och genomförande av attentat. Fenomenet blev bekant i Sverige 
efter IB-agenten Gunnar Ekbergs infiltration av bl.a. Palestinarörelsen. Det 
kan skapas en oberättigad uppfattning vid att en organisation eller en rörelse 
har ett olagligt syfte att man vägrar godta fakta som visar på motsatsen. Om 
man inte lyckas finna det man är övertygad om ska finnas där man söker, är 
det också bland säkerhetspolisens folk en risk att man slutligen själv skapar 
det man söker.139  
 

                                                 
136 Ibid., s. 55 
137 Ibid., s. 56 
138 Töllborg, s. 18 f. 
139 Ibid., s. 20 
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Med en utvecklad användning av de okonventionella arbetsmetoderna får 
man räkna med att de utsatta personerna kommer att skydda sig på olika 
sätt. Ett sådant sätt att försvara sig leder i slutändan till en allt allvarligare 
brottslighet. Det är inte realistiskt att utgå från något annat än att de 
kriminella organisationer man söker infiltrera möter de nya arbetsmetoderna 
med att kräva att den nye medlemmen begår ett mycket allvarligt brott, t.ex. 
ett mord, i syfte att bevisa att han inte är en infiltratör. Detta har hänt i 
Nordirland, där IRA använt sig av denna taktik just för att avslöja eventuella 
infiltratörer.140  
 

5.5 Avgränsning mot informatörer 
Från infiltration måste även skiljas sådana fall där informatörer, som själva 
har insyn i för polisen intressant verksamhet, lämnar information till 
polisen. En informatör är alltså en person som själv tillhör den s.k. undre 
världen och vars uppgift i första hand är att, mot ersättning i någon form, 
förse polisen med information.141 Det är dock långtifrån alltid som en 
gränsdragning är av enkel karaktär. Som exempel kan nämnas att en 
etablerad informatör på uppmaning av polisen är mer aktiv för att skaffa 
information om en kriminell verksamhet eller efter sådan uppmaning närmar 
sig en ny kriminell gruppering, i syfte att kunna lämna information till 
polisen. Dessa situationer har ansetts utgöra infiltrationsoperationer, om det 
kan antas att den huvudsakliga anledningen till handlandet är polisens 
uppmaning och riktade informationsbehov. Å andra sidan kan informatörer 
många gånger själva ge sig in i infiltrationsliknande situationer utan att ha 
blivit uppmanade därtill av polisen. En sådan informatör kan däremot inte 
sägas utföra en infiltrationsoperation i den mening som 
polismetodutredningen har valt att dra en avgränsning. Avgörande för 
gränsdragningen mellan informatörer och infiltratörer bör alltså vara i vilken 
utsträckning agerandet sker på polisens mera aktiva och riktade uppmaning 
att utföra en handling eller på den enskildes eget initiativ.142 

5.6 Reglering av 
informatörsverksamheten 

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användande av 
informatörer143, är den reglering som finns att tillgå vad gäller den 
verksamheten.  
 
Av 1 § framgår det att författningen innehåller regler om formerna för 
användande av informatörer.  Det framgår även att den inte gäller i fråga om 
annan informationsinhämtning inom Polisen.  

                                                 
140 Ibid., s. 24 
141 Asp, s. 31 
142 SOU 2010:103, s. 102  
143 RPSFS 2007:5, FAP 490-1 
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Enligt författningen är informatörsverksamhet den polisverksamhet som 
består i att inhämta information från en informatör i frågor som rör brott 
eller brottslingar. Även värvning av en tilltänkt informatör räknas till 
informatörsverksamhet, dock bara om den sker på uppdrag av 
Polismyndigheten.  
 
När det gäller definitionen av en informatör, framgår det av författningen att 
det är en person som antagits som informatör, (2 §)  
 
Vidare framgår det att en hanterare är en polis som av en polismyndighet 
har utsetts att ansvara för kontakten med en informatör och som har 
registrerats i myndighetens hanterarregister, (2 §) 
 
En kontrollant däremot, är en polis i arbetsledande ställning som av en 
polismyndighet har utsetts att ansvara för informatörsverksamhet vid en 
enhet inom myndigheten, (2 §) 
 
Det ska även finnas en myndighetsansvarig kontrollant. En sådan person är 
en polis i arbetsledande ställning som av en polismyndighet har utsetts att 
ansvara för informatörsverksamheten vid myndigheten och som är 
kontaktperson i det nationella nätverket för informatörsverksamheten, (2 §)  
 
Av 8 § framgår det användande av informatörer ska ingå som ett led i 
polismyndighetens brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamhet. 
Den ska inriktas för att tillgodose myndighetens planlagda 
underrättelsebehov.  
 
En person får efter en riskanalys antas som informatör, om han eller hon har 
bedömts ha tillgång information om brott eller brottslingar och vara lämplig 
som informatör samt är motiverad för uppgiften. Det framgår även att ett 
beslut om att anta en person som informatör ska fattas av en 
myndighetsansvarig kontrollant eller en kontrollant. Informatören ska även 
tilldelas ett kodnamn, (9 §) 
 
En hanterares ansvar regleras i 10 §. I enlighet med denna bestämmelse har 
en hanterare ansvar för de löpande kontakterna med en eller flera 
informatörer, för deras och sin egen säkerhet och för att mottagen 
information redovisas i underrättelseuppslag som även innefattar en 
bedömning av informatörens tillförlighet och informatörens tillförlighet och 
informationens sak riktighet. Hanteraren ska inhämta godkännande av 
kontrollanten före planerade möten med en informatör och föra logg över 
samtliga kontakter med en informatör och med andra källor eller objekt för 
målsökning. Det är hanterarens ansvar att vidarebefordra upprättade 
underrättelseuppslag till kontrollanten.  
 
Att en kontrollant ska leda, kontrollera och följa upp den verksamhet som 
bedrivs av en eller flera hanterare framgår av 11 §. Vidare ska kontrollanten 
bedöma och dokumentera behovet av riskanalyser samt, vid behov 
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genomföra sådana analyser. Denne ska också bedöma vilka åtgärder som 
erhållen information bör föranleda och vidarebefordra information till 
berörd enhet vid polismyndigheten. Det är även kontrollantens uppgift att 
upprätta underlag för utbetalning av tipspengar och vid lämpliga tillfällen 
personligen träffa varje informatör och dennes hanterare för att bland annat 
kontrollera att kontakter och relationer mellan dem hålls på en yrkesmässig 
och säker nivå.  
 
Föreskriften innehåller även regler för möten mellan hanterare och 
informatör. Av 15 § framgår det att ett planerat möte ska godkännas av 
kontrollant innan det äger rum och att, om förhandstillstånd lämnas för 
upprepade möten, villkoren för dessa antecknas i såväl kontrollantens som 
hanterarens logg. Bestämmelsen reglerar även att oförutsedda möten snarast 
ska rapporteras till kontrollanten och att det bör vara två hanterare 
närvarande vid dessa möten. Om informatören är under 20 år, ska en av 
hanterarna vara av samma kön som informatören. Hanteraren är också 
förpliktad att dokumentera mötet. Detta ska han eller hon göra genom att 
datera och tidsprecisera mötet i sin logg samt upprätta underrättelseuppslag 
så snart det är möjligt efter ett möte med eller en kontakt.  
 
När det gäller frågan om ersättning till informatörer, talar föreskriftens 25 § 
om olika ersättningsformer. Intern gratifikation utgör belöning med interna 
medel vid polisiärt resultat. Extern gratifikation däremot, är belöning med 
av polisen förmedlade externa medel vid polisiärt resultat. Informatören får 
även ersättning för sina omkostnader och denna ersättning benämns 
Omkostnadsersättning I respektive Omkostnadsersättning II. När det gäller 
tipspengar, får de, i enlighet med 26 §, endast utbetalas inom ramen för 
informatörsverksamheten. 
 
Det finns även regler för en hanterares hantering av ersättningsfrågor. Dessa 
regler återfinns i 29 §. Enligt denna bestämmelse ska en kontrollant se till 
att en hanterare instrueras i att aldrig locka informatören med ersättning, 
aldrig utlova ersättning till informatören, aldrig spekulera i ersättningens 
storlek, klargöra för informatören att det inte är hanteraren som har att 
avgöra ersättningsfrågan och med eget yttrande lämna över 
ersättningsärendet till kontrollant för prövning. Det framgår även att en 
förutsättning för att ersättning ska utgå är att informatören inte kan komma 
att misstänkas för brott eller bedöms komma att avge ett avgörande 
vittnesmål i det aktuella ärendet.  
 
En hanterares förhållande till en informatör ska präglas av yrkesmässighet 
och syfta till en öppen och ärlig relation samt utmärkas av ett högt 
säkerhetstänkande. I kravet på yrkesmässighet bör ligga att hanteraren i sin 
relation till informatören inte får göra avkall på sin polisiära roll, vilket 
framgår av 31 §. 
 
Vad gäller värvning av en informatör ska det, enligt 32 §, alltid ske på ett 
ärligt och uppriktigt sätt. En tilltänkt informatör ska veta att det är till en 
polis som han eller hon lämnar information som rör brott eller brottslingar. 
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Det klargörs också att planeringen inför en värvning bör innehålla en 
tidsplan, samt att det är angeläget att bland annat undanröja risken för att 
värvningsoperationen kan komma att uppfattas som en form av infiltration.  
 
Föreskriften innehåller också en bestämmelse som tar sikte på avveckling av 
informatörer och den återfinns i 33 §. Denna bestämmelse innehåller 
förutsättningar för att en informatör ska avföras från uppdraget. Enligt 
denna bestämmelse ska en informatör som inte längre uppfyller kraven för 
informatörsstatus eller under en tvåårsperiod inte lämnat någon information 
som bedömts vara av värde eller inte längre vill vara verksam som 
informatör, avföras som informatör. 
 
Genom en ändring år 2009 infördes en ny paragraf, 41 §.144 Enligt den 
bestämmelsen får Rikspolisstyrelsen, om särskilda föreligger, medge 
undantag från dessa föreskrifter.        
 

5.7 Lagregleringsbehov av 
infiltrationsverksamheten 

Den spaning som sker under dold täckmantel, infiltration, förekommer med 
stöd av de allmänna befogenheterna i polislagen, d.v.s. 2 och 8 §§ i PL. I 
övrigt kan sägas att det varken i RB eller i annan lagstiftning finns några 
allmänna regler som beskriver de brottsbekämpande myndigheternas rätt att 
inhämta information. Som bekant har infiltration använts utan uttryckligt 
lagstöd. Metoden har dock inte varit förbjuden heller. I detta avseende är det 
av vikt att lyfta fram Justitieutskottets uttalande, som menar att den 
omständigheten att en särskild slags spaningsmetod inte uttryckligen är 
förbjuden aldrig i sig kan utgöra tillräckliga skäl för att utan vidare utgå från 
att den också bör bli tillämpad här i landet.145 
 
Det finns däremot bestämmelser som har införts mot bakgrund av 
bestämmelserna om skyddet för den enskildes integritet i RF och 
Europakonventionen. Dessa bestämmelser reglerar således en rätt att 
inhämta information. Som exempel kan nämnas bestämmelserna om de 
straffprocessuella tvångsmedlen i 27 och 28 kap. RB, t.ex. hemlig 
teleavlyssning och hemlig kameraövervakning, samt lagen (2007:987) om 
hemlig rumsavlyssning. Dessa bestämmelser är begränsade till att användas 
under förundersökning. För tiden innan förundersökning har inletts finns 
möjlighet att använda vissa tvångsmedel enligt lagen (2007:979) om 
åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott.146  
 
Trots att de arbetsmetoder som används i den verksamhet som syftar till att 
upptäcka och beivra brott kan medföra allvarliga ingrepp i människors 
privata liv har Polismetodutredningen inte funnit att de åtgärder som vidtas 
                                                 
144 RPSFS 2009:2 FAP 490-1 
145 JuU 1981/82:38, s.14 
146 SOU 2010:103, s. 65 
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med stöd av dagens regelverk skulle stå i direkt strid med kraven i artikel 8 
och RF och därför inte skulle vara tillåten.147  Med anledning av bl.a. de 
skälen har Polismetodutredningen bedömt att infiltrationsoperationer i sig 
inte utgör ett sådant intrång i den personliga integriteten och behöver 
därmed de inte regleras särskilt. Däremot anser utredningen att det finns skäl 
att närmare reglera vissa särskilda åtgärder som vidtas i samband med 
infiltrationsoperationer.148 
 
Å andra sidan menar Polismetodutredningen att det med hänsyn till 
rättssäkerhets- och integritetsskyddsskäl är av största vikt att metoder av 
detta slag ges en ändamålsenlig utformning och att regelverket kring 
metoderna utformas så att den enskildes rättssäkerhet kan tryggas och 
riskerna för missbruk minimeras. När det övervägs om det är lämpligt att 
införa nya sådana metoder eller att utvidga tillämpningsområdet för 
befintliga metoder ska den s.k. proportionalitetsprincipen beaktas. Det 
innebär att behovet alltid måste vägas mot det integritetsintrång som 
användandet av metoden kan innebära för den enskilde. Dessutom bedömer 
Polismetodutredningen att det måste säkerställas att den enskildes 
rättssäkerhet kan upprätthållas och att eventuellt missbruk eller annan 
felaktig användning av metoderna kan upptäckas och beivras samt att den 
enskilde har rimliga möjligheter att utnyttja den rätt till ersättning som kan 
föreligga. Detta gäller även vid överväganden om behovet av att i lag eller 
annan författning ange närmare förutsättningar för i viss mån redan använda 
arbetsmetoder.149 
 
Vidare anser utredningen att lagstiftaren bör, vid utformningen av 
regelverket, ha som målsättning att uppfylla Europakonventionens krav med 
viss marginal så att det för framtiden inte kommer att råda någon tvekan om 
att regelverket uppfyller dessa krav, även om Europadomstolens praxis 
skulle fortsätta utvecklas i den riktning mot större krav på uttryckligt lagstöd 
och förbättrat integritetsskydd, som hittills har varit fallet. Till detta ska 
läggas att den nya bestämmelsen i 2:6 andra stycket RF också medför att det 
framöver kommer att finnas grundlagsfästa krav på ett ökat uttryckligt 
lagstöd för integritetskänsliga spaningsmetoder.150 
 
Dagens oreglerade område kan, inte sällan, leda till osäkerhet kring vilka 
gränser som gäller för användningen av olika särskilda spaningsmetoder. 
Detta kan i sin tur, enligt bl.a. Integritetsskyddsnämnden och 
Polismetodutredningen påverka det brottsbekämpande arbetet i en negativ 
riktning. En ökad precision och tydlighet i regelsystemet kan därför också 
medföra en ökad användning av såväl infiltrationsoperationer som tekniska 
spaningsmetoder samtidigt som detta enligt Polismetodutredningens 
bedömning kommer att ske inom ramen för ett betydligt mera rättssäkert 
och transparent regelverk.151 

                                                 
147 Ibid., s. 19 
148 Ibid., s. 20 
149 Ibid., s. 83 
150 Ibid., s. 19 f. 
151 Ibid., s. 79 
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Som det nämnts ovan har polisens dolda uppträdande genom täckidentitet 
m.m. som sådant i sig inte ansetts utgöra något sådant ingrepp som avses i 2 
kap. 6 § RF. Det har visserligen medgetts att det i samband med det dolda 
uppträdandet kan förekomma åtgärder som utgör ett sådant ingrepp, t.ex. 
husrannsakan, och dessa åtgärder måste då ha stöd i lag. Emellertid har det 
bedömts att det dolda uppträdandet i normala fall inte är förenat med något 
ingrepp av detta slag, varför det inte ställs något krav på lagstöd enligt 2 
kap. RF. Man ska även ha i åtanke att det enligt 8 § andra stycket polislagen 
krävs direkt lagstöd i de fall ett ingripande skulle begränsa någon av de 
grundläggande fri- och rättigheter som anges i 2 kap. RF. 
 
I diskussionen huruvida infiltrationsoperationer begränsar grundläggande 
fri- och rättigheter bör man beakta att dessa alltid innehåller ett mer eller 
mindre uttalat mått av vilseledande. Det handlar företrädesvis om att en eller 
flera målpersoner och eventuellt andra personer i deras omgivning ska få 
uppfattningen att infiltratören är en annan person än vad som i verkligheten 
är fallet. Det kan handla om att infiltratören medvetet lämnar osanna 
uppgifter om sin person, sin bakgrund eller sina syften. Att bli vilseledd om 
en persons verkliga identitet eller syften skulle kunna uppfattas som en 
kränkning av den personliga integriteten. Den integritetskränkning som 
uppkommer genom vilseledandet i sig kan dock, enligt 
Polismetodutredningen, inte anses särskilt stor i förhållande till t.ex. 
straffprocessuella tvångsmedel i olika former. Polismetodutredningen håller 
med om att det av bl.a. tydlighetsskäl kan argumenteras för en heltäckande 
reglering av infiltrationsoperationer. Men utredningen väljer att lyfta fram 
argumentet att det på grund av nuvarande systematik i regleringen av 
brottsbekämpande verksamhet finns skäl att lämna det som inte är 
nödvändigt att lagreglera oreglerat.152 
 
Även om Polismetodutredningen skriver att infiltrationsåtgärder i vissa fall 
kan ge upphov till betydande rättssäkerhets- och integritetsskyddsfrågor gör 
sammanfattningsvis utredningen bedömningen att någon lagreglering av 
befogenheten att använda infiltrationsoperationer inte bör föreslås. Detta 
främst på grund av att varken det svenska systemet eller den internationella 
aspekten kan anses kräva en sådan lagreglering. Tvärtom skulle det, enligt 
Polismetodutredningen, i viss mån strida mot gällande systematik i 
lagstiftningen när det gäller regleringen av brottsbekämpande myndigheters 
arbetsmetoder. En sådan lösning skulle även föra med sig den fördelen ur ett 
brottsbekämpningsperspektiv att det även i fortsättningen blir upp till de 
brottsbekämpande myndigheterna att avgöra vilken misstänkt brottslighet 
som är så allvarlig att en infiltrationsoperation bör inledas. Denna 
bedömning anses också vara i linje med den uppfattning som 
Integritetsskyddskommittén antagit angående infiltrationsoperationernas 
ringa påverkan på den personliga integriteten.153 
 

                                                 
152 Ibid., s. 115 
153 Ibid., s. 115 f. 



 44 

I diskussionen kring en lagreglering av infiltrationsoperationer kan också 
nämnas Europarådets ministerkommittés rekommendation om användandet 
av särskilda undersökningsmetoder i fråga om allvarlig brottslighet 
inbegripet terroristhandlingar.154 Medlemsländerna rekommenderas att med 
lagstiftning och tillhandahållande av resurser möjliggöra användningen av 
särskilda undersökningsmetoder men även säkerställa judiciell eller annan 
oberoende kontroll av användningen av dessa metoder. 
 
Det finns enligt Iain Camerons155 uppfattning tre värderingar bakom tanken 
med lagstiftning: förutsebarhet/stabilitet, demokratisk legitimitet och 
institutionell kompetens. Vad gäller den första av dessa innebär principen 
om normhierarki, som i svensk lag uttrycks i regeringsformens 8 kap. 18 §, 
att lagstiftning enbart kan ändras genom lagstiftning. Reglering genom 
lagstiftning är alltså både stabilare och tydligare än reglering genom 
sekundärlagstiftning. Värderingen institutionell kompetens har anknytning 
till den tid och det kunnande som parlamentet har att tillgå för att utarbeta 
lämpliga allmänna regler, och med fullständighet av den debatten som 
följer, eller borde följa, diskussionen kring ett lagstiftningsförslag. Cameron 
drar också den slutsatsen att Europadomstolen tidigare inte har 
uppmärksammat värdet av reglering genom lag stiftad av lagstiftaren i 
tillräcklig grad när den har beaktat rättsstatsprincipen. Enligt honom finns 
det troligen två orsaker till detta. För det första accepterar domstolen, att 
allmänna regler alltid måste tolkas och utvecklas genom rättspraxis. För det 
andra finns det i alla europeiska länder, oavsett om makten innehas av 
parlamentet eller av en president, en mycket stor andel icke-parlamentariskt 
skapad normgivning som antingen baseras på befogenheter som delegerats 
av parlamentet eller vilar på regeringens egen normgivningskompetens 
enligt grundlagen. Cameron menar slutligen att Europadomstolen börjat 
insistera på lagreglering när det gäller hemlig övervakning.156 
 

                                                 
154 (Rec [2005] 10) 
155 Professor i folkrätt vid Uppsala universitet. 
156 Cameron i SOU 2010:103, s. 505 f. 



 45 

6 Polismetodutredningens 
förslag 

6.1 Utredningens tillkomst 
Vi sitt sammanträde den 20 december 2007 beslutade regeringen att tillkalla 
en särskild utredare, som fick till uppgift att överväga vissa 
straffprocessuella och polisrättsliga frågor angående de brottsbekämpande 
myndigheternas dolda spanings- och utredningsverksamhet. Inom ramen för 
uppdraget fick utredaren bl.a. överväga i vilken utsträckning tjänstemän vid 
de brottsbekämpande myndigheterna bör ha möjlighet att i samband med 
infiltrationsoperationer ta del i planering och annan förberedelse eller 
utförande av vissa brott, när detta är nödvändigt för att förhindra eller 
avslöja allvarlig brottslighet.157 

6.2 Annars brottsliga gärningar 
Som det har nämnts tidigare har svensk polis för närvarande inte någon 
uttrycklig befogenhet att i samband med infiltrationsoperationer företa 
åtgärder som utgör en brottslig handling. En polisman som har infiltrerat en 
kriminell gruppering som förbereder t.ex. ett grovt rån eller ett grovt 
narkotikabrott kan emellertid, om arbetet ska kunna utföras effektivt, 
behöva göra sig skyldig till straffbara gärningar vid förberedelserna för 
brottet, trots att deltagandet syftar till att förhindra att det planerade brottet 
fullbordas.158 
 
Polismetodutredningen föreslår därför att polisen inom ramen för en 
infiltrationsoperation ska kunna ges tillstånd att begå gärningar som annars 
är brottsliga, om det är nödvändigt för att kunna genomföra eller fullfölja 
operationen. Inom ramen för en förundersökning ska ett tillstånd kunna avse 
sådana gärningar som inte kan antas föranleda annan påföljd än böter eller 
gärningar som, om de bedöms enligt reglerna om medverkan till brott, 
skulle utgöra medverkan i mindre mån enligt 23 kap. 5 § BrB. För att 
tillstånd ska kunna meddelas föreslår Polismetodutredningen att det ska 
förutsättas att infiltrationsoperationen är av synnerlig vikt för 
brottsutredningen och att skälen för att i samband med operationen utföra en 
straffbelagd gärning uppenbart uppväger det men som den kan innebära för 
allmänna eller enskilda intressen. Åtgärden ska alltså förutsätta en 
kvalificerad proportionalitetsprövning.159 Polismetodutredningen föreslår att 
regleringen samlas i en ny lag, förslagsvis kallad lag om särskilda 
inhämtningsmetoder i de brottsbekämpande myndigheternas verksamhet. 
 
                                                 
157 Kommittédirektiv 2007:185 
158 SOU 2010:103, s. 173 
159 Ibid., s. 21 
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I 6 kap. 1 § i lagförslaget anges att polisen såväl inom ramen för 
förundersökning som underrättelseverksamhet kan ges tillstånd att utföra en 
straffbelagd gärning inom ramen för en infiltrationsåtgärd. Av 
bestämmelsens första stycke framgår att detta förutsätter att utförandet av 
gärningen, i linje med vad som gäller enligt den allmänna behovsprincipen, 
är nödvändigt för att kunna genomföra eller fullfölja 
infiltrationsoperationen.  
 
I andra stycket anges, som ett slags ram för vad som kan omfattas av ett 
tillstånd, att det inte får vara fråga om andra gärningar än sådana som inte 
kan antas föranleda annan påföljd än böter. Om tillståndet avser 
förundersökning kan det emellertid också avse sådana gärningar som skulle 
kunna bedömas som medverkan i mindre mån enligt 23 kap. 5 § BrB. Vad 
gäller dessa begränsningar måste det alltså på förhand göras en preliminär 
bedömning av gärningen. I det ena fallet avser bedömningen gärningens 
konkreta straffvärde. För att gärningen ska kunna tillåtas ska det kunna antas 
att gärningens straffvärde inte kommer att nå upp över bötesnivå. I 
sammanhanget bör beaktas att det förhållandet att det är fråga om en 
polisman som begår gärningen i ett brottsbekämpande syfte naturligtvis i sig 
kan vara en omständighet som påverkar gärningens straffvärde i sänkande 
riktning. Sålunda kan straffvärdet för en otillåten befattning med vapen eller 
narkotika påverkas relativt mycket av vad som avses hända med vapnen 
eller narkotikan. I det andra fallet avser bedömningen huruvida gärningen, 
om den bedöms enligt reglerna om medverkan till brott, skulle omfattas av 
bestämmelsen om medverkan i mindre mån i 23 kap. 5 § BrB. 
Bedömningen av vad som utgör medverkan i mindre mån är relativ och 
beroende av övriga medverkandens insatser. Medverkan i form av medhjälp 
torde, med undantag för situationer då gärningsmannen inte uppfyller det 
allmänna skuldrekvisitet, d.v.s. kravet på uppsåt eller oaktsamhet, i regel 
vara att bedöma som medverkan i mindre mån. Det sagda betyder att i fall 
där någon styr och kontrollerar utförandet av den brottsliga verksamheten 
bör den som enbart bistår denne kunna bedömas ha medverkat i mindre 
mån. I viss utsträckning finns det utrymme att bedöma också vad som i 
strikt mening utgör brott i gärningsmannaskap, d.v.s. fall där den 
medverkande själv uppfyller rekvisiten i den enskilda straffbestämmelsen, 
som medverkan i mindre mån. Ett exempel som utredningen för fram är 
fallet då någon hjälper en annan person att hantera ett parti narkotika och 
således tar befattning med narkotikan på ett sätt som avses i 1 § 
narkotikastrafflagen, men ändå har en begränsad roll i hanteringen av 
partiet. I vissa fall av medverkan lagförs gärningen mer eller mindre 
regelmässigt som ensamt gärningsmannaskap. I dessa fall är bestämmelsen i 
23 kap. 5 § BrB formellt inte tillämplig. Den nu föreslagna bestämmelsens 
formulering, dvs. att den avser sådana gärningar som, om de bedöms enligt 
reglerna om medverkan till brott, skulle utgöra medverkan i mindre mån 
enligt 23 kap. 5 § BrB, är avsedd att indikera att sådana fall inte på den 
grunden är uteslutna från tillämpningsområdet.160 
 

                                                 
160 Ibid., s. 380 f. 



 47 

I 2 § föreskrivs att tillåtandet av en annars brottslig gärning förutsätter dels 
att själva infiltrationsåtgärden är av synnerlig vikt för utredningen, dels att 
skälen för att utföra gärningen uppenbart uppväger det men som den kan 
innebära för allmänna eller enskilda intressen. Det föreskrivs vidare att 
åtgärden ska vara av synnerlig vikt för utredningen.  
 
Begreppet synnerlig vikt innebär i detta sammanhang att situationen ska 
göra infiltrationsoperationen nödvändig. Nödvändiga uppgifter ska i princip 
inte kunna inhämtas med andra medel och det ska finnas skäl att räkna med 
att infiltrationsoperationen161 verkligen kan leda till att man erhåller 
information av central betydelse för utredningen. Utöver kravet på synnerlig 
vikt uppställs i paragrafen även ett krav på att skälen för att utföra en 
straffbelagd gärning uppenbart uppväger det men som gärningen kan 
innebära för allmänna eller enskilda intressen. Detta led, som kan sägas 
innebära att en kvalificerad proportionalitetsprövning ska göras, innebär att 
det, för att tillstånd ska kunna ges, inte ska råda någon egentlig tvekan om 
att skälen för att utföra gärningen är starkare än relevanta motstående 
intressen. Bestämmelsen syftar i denna del till att tillse att tillstånd att begå 
annars brottsliga gärningar ges bara när den bakomliggande 
intressekonflikten klart utfaller till straffrättens nackdel och signalerar alltså 
att en inte obetydlig restriktivitet ska upprätthållas. I det nu diskuterade 
kravet ligger inte bara en intresseavvägning utan också ett krav på att själva 
åtgärden, dvs. i det här fallet förövandet av de annars brottsliga gärningarna, 
är nödvändig, dvs. att man inte kan uppnå syftet med åtgärden på annat sätt 
Detta krav kommer också direkt till uttryck i 1 § första stycket.162  
 
3 § anger hur en fråga om tillstånd att begå annars brottsliga gärningar inom 
ramen för en förundersökning ska prövas. Enligt bestämmelsen prövas 
frågor om utförande av en annars straffbelagd gärning av rätten på ansökan 
av åklagare i egenskap av förundersökningsledare. 
 
Tillståndsförfarandet inom ramen för underrättelseverksamheten regleras i 4 
§. I en undersökning för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig 
verksamhet prövas frågor om tillstånd till utförande av straffbelagda 
gärningar av Nämnden på ansökan av polismyndigheten. 
 
I 5 § anges vad ett tillstånd ska innehålla, vilket naturligtvis också får 
betydelse för hur en ansökan bör utformas. Ett tillstånd ska för det första 
innehålla grundläggande uppgifter om vilken infiltrationsoperation 
tillståndet avser samt under vilken tid tillståndet gäller.  
 
Enligt andra stycket får tiden för ett tillstånd inte bestämmas längre än 
nödvändigt och det får heller inte överstiga tre månader från dagen för 
beslutet. Vidare ska tillståndet innehålla uppgift om vilka gärningar 
tillståndet avser. Gärningarna, eller de grupper av gärningar det kan bli fråga 
om, ska preciseras så långt det i den aktuella situationen är möjligt och det 
bör normalt krävas att gärningarna preciseras genom angivande av 
                                                 
161 Ibid., s. 382 
162 Ibid., s. 383 
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författning samt vilka kapitel, eller om det rör sig om enstaka gärningar, 
vilka lagrum som kan överträdas. Vilken precision som är nödvändig för att 
möjliggöra en prövning torde kunna variera något beroende på vilken typ av 
gärning det är fråga om. Om en ansökan t.ex. avser tillstånd att begå en 
gärning som innefattar ett konkret intrång i enskilds intresse, t.ex. ett 
hemfridsbrott, torde i regel större precision krävas än om ansökan avser en 
gärning som endast innefattar ett abstrakt faremoment, t.ex. en överträdelse 
av föreskrifter på livsmedelsområdet. Likaså torde viss precision krävas för 
att det ska vara möjligt att bedöma om en gärning innefattar sådan 
medverkan i mindre mån som avses i 23 kap. 5 § BrB.163 
 
6 § innebär att ett beslut om att tillåta utförandet av en straffbelagd gärning 
ska hävas när det inte längre finns skäl för beslutet. Beslutet ska kunna 
hävas av såväl av den ansökande som den beslutande myndigheten. I 
situationen där ett tillstånd meddelats i underrättelseverksamhet men 
operationen övergår till att bli en del av en förundersökning ska åklagaren 
omedelbart informeras om att infiltrationsoperationen pågår samt om det 
beslut om rätt att begå annars brottsliga gärningar som finns. I en sådan 
situation har åklagaren en rätt och skyldighet att häva ett beslut som inte 
längre bör gälla. Om infiltrationsoperationen i en sådan situation delvis ska 
fortsätta inom underrättelseverksamheten avser åklagarens hävningsbeslut 
endast den del av operationen som ryms inom förundersökningen. 
 
Bestämmelsen i 7 § innebär att den ansvarsfrihet som tillkommer en gärning 
som omfattas av ett tillstånd utsträcks till att gälla också gärningar som är 
direkt jämförbara med de som avses i tillståndet. I sak betyder detta att de 
gärningar som anges i ett tillstånd kommer att ges en normerande karaktär 
och fungera som ett slags måttstock för vad som inom ramen för en viss 
operation kommer att vara tillåtet att göra. För att en gärning ska vara 
tillåten förutsätts att den är jämförbar med en gärning som avses i 
tillståndsbeslutet, d.v.s. att gärningen framstår som utbytbar med de som 
avses i tillståndet, samt att den uppfyller de allmänna förutsättningar som 
gäller för meddelande av tillstånd enligt 1 och 2 §§ i detta kapitel. Detta 
betyder164 att också de krav som följer av 2 § och som normalt bedöms av 
beslutsmyndigheten vid meddelandet av ett tillstånd ska vara uppfyllda för 
att ansvarsfrihet ska kunna medges. Vid bedömning av om en gärning kan 
anses vara jämförbar med en som avses i tillståndet ska hänsyn tas till bl.a. 
gärningens straffvärde och gärningens karaktär. Jämförbarhet bör sålunda 
kunna anses föreligga om gärningarna är straffvärdemässigt likvärdiga och 
skyddsintressena bakom de överträdda bestämmelserna är likartade, t.ex. om 
tillståndet avser brott mot livsmedelslagstiftningen och polismannen senare 
blir tvungen att begå brott mot annan lagstiftning av administrativ karaktär. 
Jämförbarhet bör emellertid också kunna föreligga när gärningen till sin 
karaktär är jämförbar med den som avses i tillståndet. Om tillstånd t.ex. har 
getts att delta vid förflyttning och förvaring av narkotika och det senare 
visar sig att transporten inte innehåller narkotika utan stöldgods bör 
medverkan till häleri anses vara en gärning jämförbar med medverkan till 
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narkotikabrott. För att gärningar av olika slag ska kunna anses jämförbara på 
detta sätt bör normalt förutsättas att skillnaden i straffvärde inte är 
betydande. Som framgår av bestämmelsen fordras i tillägg att gärningen 
uppfyller de krav som följer av 1 och 2 §§. Detta innebär att ansvarsfrihet 
förutsätter att gärningen är sådan att tillstånd skulle ha beviljats om 
gärningen funnits med i den ursprungliga tillståndsansökan. Om tillstånd har 
sökts men till viss del inte beviljats kan bestämmelsen alltså inte tillämpas i 
förhållande till de gärningar för vilka tillstånd inte beviljats.165  
 
Enligt 8 § ska reglerna i kapitlet tillämpas också på en gärning som kan 
föranleda sanktionsavgift. Detta innebär att ett tillstånd inte bara kan avse 
gärningar som är straffbelagda, utan också sådana som endast – eller vid 
sidan av den straffrättsliga sanktionen – kan föranleda påförande av sådana 
administrativa avgifter med bestraffande karaktär som numera går under 
benämningen sanktionsavgifter.166 
 
Polismetodutredningen menar också att en särskild tillsyn i form av 
efterhandskontroll över användningen av möjligheten att begå gärningar 
som annars hade varit brottsliga är nödvändig. Möjligheten att föröva annars 
brottsliga gärningar ger, enligt utredningen, anledning att överväga att införa 
en särskild extern tillsyn. Systemet med tillstånd i sig innefattar viss tillsyn 
och kontroll över verksamheten, men en tillsyn i efterhand, d.v.s. tillsyn 
sedan gärningar som annars varit brottsliga väl har förövats, framstår vid 
sidan om nyss nämnda förhandskontroll som angelägen. Uppgiften att utöva 
sådan tillsyn bör läggas på det organ som redan inrättats för tillsyn av detta 
slag, nämligen Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.167 

6.3 Biträde av enskilda 
Information från privatpersoner har alltid varit viktigt för att förhindra brott 
och utreda redan begångna brott. En viktig del av kriminella grupperingars 
verksamhet ligger i att hota och skrämmas. Detta riskerar att få till följd att 
personer blir mindre benägna att lämna information till polisen. Enligt vad 
Polismetodutredningen fått kunskap om uppfattar dessutom polisen, både i 
Sverige och i andra länder, att utbytet av spaning med hjälp av traditionell 
teknik minskat. Detta anses bero bl.a. på att sätten att kommunicera blivit 
allt mer tekniskt komplicerade med möjligheter till att kryptera information 
och kommunicera via tekniska hjälpmedel som är svåra att avlyssna för de 
brottsbekämpande myndigheterna. Bl.a. som en följd av detta har mänskliga 
informationskällor blivit en allt viktigare tillgång för 
brottsbekämpningen.168 Av bl.a. de ovannämnda skälen har 
Polismetodutredningen föreslagit att de bekämpande myndigheterna ska 
kunna få biträde av enskilda. 
 

                                                 
165 Ibid., s. 386 
166 Ibid., s. 386 
167 Ibid., s. 204 
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Bestämmelsen i 7 kap. 1§ motsvarar den för närvarande oreglerade 
möjligheten som redan finns för polisen att ta biträde av enskilda personer. 
Den omfattar både åtgärder under förundersökning och i 
underrättelseverksamhet. Med enskilda personer avses sådana personer som 
inte är anställda vid någon av de brottsbekämpande myndigheterna, dvs. i 
vardagligt tal kallad privatpersoner. Regleringen tar sikte på situationer när 
polisen vid genomförande av en åtgärd tar biträde av en enskild. Den 
omfattar inte situationer där den enskilde själv beslutar att vidta åtgärden. 
Bedömningen av om det är fråga om en biträdessituation eller en situation 
där den enskilde agerar självständigt måste göras mot bakgrund av 
omständigheterna i det enskilda fallet. Det krav på särskilda skäl som 
uppställs motsvaras av de förutsättningar för anlitande av enskilda personer 
som framgår av praxis och har tydliggjorts genom bl.a. uttalanden inom 
ramen för i JO:s och JK:s tillsynsverksamhet. Detta innebär att det för att 
särskilda skäl ska föreligga så måste anlitandet av enskilda ske med stor 
försiktighet och endast i undantagsfall. Vidare krävs för att särskilda skäl 
ska anses föreligga att det finns anledning att anta att en polis inte skulle ha 
kunnat användas för uppdraget.169  
 
2 § innebär att det, när en enskild lämnar biträde vid dold eller vilseledande 
upptagning av ljud t.ex. genom att bära en kroppsburen mikrofon, är 
tillräckligt för att ljudupptagning ska få ske att den enskilde deltar i det 
samtal, sammanträde eller sammankomst som är föremål för 
ljudupptagningen i stället för en företrädare för myndigheten. 170 
 
Bestämmelsen i 3 § ger befogenhet för polisen att ta biträde av enskilda vid 
åtgärder enligt lagförslagets 5 och 6 kap., d.v.s. särskilda provokativa 
åtgärder och annars brottsliga gärningar. Den omfattar även 
Säkerhetspolisens användning av särskilda provokativa åtgärder i 
underrättelseverksamheten enligt 9 kap. 1 § i lagförslaget. I bestämmelsen 
uppställs ett krav på synnerliga skäl för att polisen ska få ta biträde av 
enskilda. Detta krav medför att anlitandet av privatpersoner ges stränga 
restriktioner och hänger samman med den komplexitet som omger frågorna 
kring särskilda provokativa åtgärder och möjligheten att utföra annars 
brottsliga gärningar. Synnerliga skäl enligt bestämmelsen kan föreligga t.ex. 
om en polisman behöver biträde för att komma in i en sluten kriminell 
grupp, där det kan vara i princip omöjligt att komma in för den som saknar 
en viss etnisk härkomst eller en omvittnat kriminell bakgrund. Att det ska 
handla om att biträda polisen innebär att den enskilde inte själv ska agera 
som provokatör eller delta i brottslig verksamhet. Syftet med biträdet ska i 
stället normalt vara att introducera en polisman och på sådant sätt 
möjliggöra för polismannen att utföra de särskilda provokativa åtgärderna 
enlig lagförslagets 5 kap. eller de annars brottsliga gärningarna enligt 
lagförslagets 6 kap. För Säkerhetspolisen gäller dock vissa särskilda 
förutsättningar enligt 9 kap. 5 §.171  
 

                                                 
169 Ibid., s. 387 
170 Ibid., s. 387 f. 
171 Ibid., s. 388 
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Av 4 § framgår att det är den beslutsinstans eller beslutsfattare, t.ex. 
förundersökningsledare eller domstol, som har att besluta om åtgärden i sig 
som även prövar frågor om biträde av enskilda i anslutning till åtgärden.172 

6.4 Nedläggning av förundersökning 
I 8 kap. 1 § första stycket införs en möjlighet att lägga ned en 
förundersökning, om det behövs för att inte avslöja en infiltrationsoperation. 
För att denna möjlighet ska kunna användas krävs att det genom 
förundersökningsarbetet eller lagföringen skulle uppstå en påtaglig risk för 
att avslöja eller på annat sätt äventyra syftet med en infiltrationsoperation. I 
samband med att fråga om att lägga ned en förundersökning uppkommer, 
måste en bedömning göras av den aktuella brottslighetens straffvärde i 
förhållande till straffvärdet för den brottslighet som infiltrationsoperationen 
tar sikte på. Möjligheten att lägga ned en förundersökning kommer främst 
att komma till användning vid förundersökningar rörande 
bötesbrottslighet.173 Det ges dock även vissa möjligheter att lägga ned en 
förundersökning även om strängare straff kan bli aktuellt. Det rör sig om två 
typsituationer, dels om brottet avser sådan gärning som, om den bedöms 
enligt regleringen om medverkan till brott, skulle utgöra medverkan i 
mindre mån enligt 23 kap. 5 § BrB, dels när förundersökningen rör ett brott 
med ett betydligt lägre straffvärde än det brott eller den brottsliga 
verksamhet som infiltrationsoperationen riktar sig mot. 
 
Av andra stycket framgår att beslut får fattas om att en förundersökning inte 
ska inledas om det finns förutsättningar för att lägga ned en förundersökning 
enligt första stycket redan innan en sådan har inletts. Stycket motsvarar vad 
som gäller vid nedläggning av förundersökning enligt 23 kap. 4 § RB.  
 
I tredje stycket anges att det är åklagare som beslutar att lägga ned eller inte 
inleda förundersökning i dessa fall. Av tredje stycket följer vidare den 
grundläggande förutsättningen för beslut om att lägga ned eller inte inleda 
förundersökning är att något väsentligt allmänt eller enskilt intresse inte 
åsidosätts genom beslutet. Begreppen allmänt intresse och enskilt intresse är 
svårdefinierade och får prövas från fall till fall.174 

                                                 
172 Ibid., s. 389 
173 Ibid., s. 389 
174 Ibid., s. 390 
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7 Rättspraxis 

7.1 Fleming Broman-ärendet 
Ärendet175 gällde frågan om användandet av olika spaningsmetoder i 
kampen mot den grova narkotikabrottsligheten. Efter det att det kommit till 
JK:s kännedom att polisen under första halvåret 1981 anlitat en privat 
person i spaningsarbetet mot misstänkta narkotikabrottslingar, beslöt denne 
att inleda en utredning kring de faktiska omständigheterna.  
 
Fleming Broman, som hade avtjänat ett långvarigt straff, hade anlitats som 
infiltratör i syfte att biträda polisen i jakten på narkotikabrottslingar. Det var 
en kriminalinspektör som hade haft den första kontakten med Broman, men 
då samarbetet inleddes var det sanktionerat av överordnade polischefer. När 
den misstänkte inte var intresserad av att göra några affärer med Broman, 
beslöt poliskommissionen, som hade ansvaret för operationen, att tillsvidare 
avbryta samarbetet med Broman. Emellertid fattades inget formellt beslut. 
Trots detta fortsatte kriminalinspektören och Broman sitt samarbete och 
utförde egna spaningar. Efter ett tag återupptog kommissionen sitt 
samarbete med Broman. Anledningen var att Broman sade sig ha blivit 
erbjuden att köpa heroin av en viss person. Broman agerade i huvudsak på 
egen hand och hans handlande ogillades av byråchefen, som meddelade att 
polisen inte avsåg att ha ett fortsatt samarbete med Broman. Infiltratören 
krävde dock ersättning från polisen, som efter många om och men beslöt att 
betala ut ersättning till Broman.  
 
I sin bedömning anför JK att det i Broman-ärendet omväxlande talats om 
provokation och infiltration. I sin fortsatta utredning av ärendet väljer JK att 
använda begreppet provokation och koncentrerar sin bedömning på just 
provokation. Emellertid uttalar JK att provokation och infiltration måste 
föregås av noggrann planering och styrning. Även polistaktiska 
överväganden och skyddsaspekter måste beaktas. Enligt JK uppvisar 
Broman-ärendet brister i planering och styrning. Även brister i 
dokumentationen av ärendet har varit bristfällig. Granskningen av ärendet 
har också, enligt JK, visat att Broman i stor utsträckning tog egna initiativ. 

7.2 NJA 2006 s. 145 
Fallet handlar om kriminalkommissarie O.L. som vid TR åtalades i första 
hand för grovt narkotikabrott, i andra hand för medhjälp till grovt 
narkotikabrott och medhjälp till försök till grovt narkotikabrott samt i tredje 
hand för grovt tjänstefel. O.L. åtalades dessutom för grovt vapenbrott och 
grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, alternativt grovt 
tjänstefel.   

                                                 
175 JK 1982, A.28 
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I domskälen konstaterade TR att M.Å. sedan flera år tillbaka hade arbetat 
som informatör åt O.L. vid länskriminalen i Stockholm. TR fann vid en 
samlad bedömning att O.L. och M.Å. gemensamt och i samförstånd genom 
otillåtna brottsprovokationer som även innefattat egna brott hade främjat 
annan narkotikabrottslighet. TR bedömde deras agerande som medhjälp till 
grovt narkotikabrott och medhjälp till försök till grovt narkotikabrott. TR 
fann dessutom att O.L. utan tillstånd från överordnade hade använt M.Å. 
som infiltratör och att han därigenom hade gjort sig skyldig till tjänstefel 
som borde bedömas som grovt.  
 
I sitt anförande bestred O.L. åtalet beträffande hantering av vapen och 
explosiva varor. Han menade att dessa innehav hade varit sanktionerade av 
överordnade polischefer och han hade inte vid myndighetsutövning 
åsidosatt vad som gäller för uppgiften. Vidare förnekade han brott vad gäller 
grovt vapenbrott och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva 
varor. Vissa vapen hade han visserligen innehaft, dock har innehavet varit 
sanktionerat av överordnade polischefer. Han bekräftade också att han 
återlämnat ett automatvapen av fabrikat Uzi till M.Å. Beslutet om 
återlämnandet hade fattats utifrån polistaktiska överväganden och var 
sanktionerat av överordnade polischefer. Han berättade att han köpt loss 
vapen av informatörer. Vissa vapen har han betalat med egna medel. Han 
skrev inget beslagsprotokoll eller anteckningar angående aktuellt vapen. Det 
är praxis på myndigheten att inte upprätta beslagsprotokoll i ärenden som 
rör okonventionella spaningsmetoder. Anledningen är att det inte ska gå att 
spåra vapnet tillbaka till informatören. Ibland kan vapen som kommer in till 
polismyndigheten plockas isär och slängas i något vattendrag eller 
överlämnas till militära myndigheter för att förstöras. Det förs inte protokoll 
över de vapen som destrueras. Detta för att skydda informatören. Han har 
aldrig ifrågasatt förfaringssättet.  
 
A.L., poliskommissarie, sektionschef för källhanteringssektionen på 
länskriminalens underrättelserotel och kontrollant för länskriminalens 
hanterare, uppgav att det inte fanns någon policy i polismyndigheten om att 
aktivt gå ut och köpa illegala vapen men att det kan förekomma i ett 
pågående ärende. I ett sådant fall fattas beslut av åklagare eller chefen för 
länskriminalen. I ett sådant fall går det inte att dokumentera att det är 
informatören som lämnat in vapnet utan man får dokumentera vapnet som 
hittegods. Man får arrangera att en polispatrull hittar vapnet. Hur man än går 
tillväga måste det upprättas ett beslagsprotokoll. Om en hanterare får ett 
vapen från en informatör så måste hanteraren ta kontakt med kontrollanten 
för att diskutera hur vapnet ska hanteras utan att informatörens identitet röjs.  
 
M.Å. gjorde gällande att skälet till att han och O.L. handlade med vapen var 
att han inom kriminella kretsar skulle profilera sig som en vapenhandlare 
från Holland och därmed få högre status och lättare att infiltrera inom dessa 
grupperingar. 
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TR dömde O.L. för grovt tjänstefel, för medhjälp till grovt narkotikabrott 
och medhjälp till försök till grovt narkotikabrott, för grovt vapenbrott samt 
för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor till fängelse i 
fyra år. 
 
Såväl åklagaren som O.L. överklagade i Svea hovrätt.  
 
Genom förhöret med bl.a. L.J., chefen för länskriminalen, ansågs det ha 
framkommit, att det hos Stockholmspolisen funnits en viss acceptans för att 
i särskilda situationer, i vart fall för någon tid, underlåta att i föreskriven tid 
registrera gjorda omhändertaganden av bl.a. vapen från kriminella. Bland 
bevekelsegrunderna för att göra sådana avsteg från den vid beslag 
föreskrivna ordningen har – förutom risken för s.k. läckage inom 
myndigheten – angetts en önskan att skydda berörda informatörers identitet.  
 
HovR ansåg att tillvägagångssättet med s.k. hemliga beslag eller 
motsvarande kunde starkt ifrågasättas utifrån såväl allmänna 
rättssäkerhetssynpunkter som att det innebar avsteg från den föreskrivna 
ordningen där det ankommer på åklagaren att avgöra om förundersökning 
ska inledas i det enskilda fallet. Emellertid ansågs, beträffande de åtgärder 
O.L. vidtagit inom ramen för den s.k. vapendelen i målet, legat inom ramen 
för hans tjänst som kriminalkommissarie. Vapen har omhändertagits genom 
honom för polismyndighetens räkning. Oavsett om han eller annan ansvarig 
inom myndigheten inte enligt anvisad ordning förtecknat och förvarat 
vapnen har det fortsatta hanterandet av sådana vapen därför legat inom 
ramen för hans tjänst som polis. Genom vad som framkom i målet fick detta 
också anses gälla de vapen som förvarades i O.L:s vapenskåp på hans 
tjänsterum, trots att det rimligen utifrån operativa och andra 
utredningstekniska skäl inte borde ha förelegat något hinder för O.L. att 
sedan viss tid ha lämnat vapnen för destruktion eller överföra dessa i något 
annat förvar. Genom förhöret med bl.a. L.J. har också bekräftats att 
Polismyndigheten i Stockholms län vid ett antal tillfällen under senare år 
genom bl.a. informatörer förvärvat vapen med ursprung hos kriminella 
grupperingar. Förvärven har haft till syfte att bl.a. att plocka bort vapen från 
gatan och även konstatera förekomsten av vissa särskilt farliga vapen hos 
vissa kriminella. 
 
HovR konstaterade att utifrån den ordning som i vissa fall sedan ett par år 
tillbaka hade tillämpats vid polismyndigheten har O.L. haft fog för 
uppfattningen att han inom sin uppgift som kriminalkommissarie kunnat 
inneha vapnen och de explosiva varorna på det sätt som nu skett samt att 
detta fick anses ingå som en del av i en av ledningen för Polismyndigheten i 
Stockholms län inte uttryckligen förbjuden arbetsmetod. Själva innehavet av 
vapnen och de explosiva varorna kunde därför inte läggas honom till last 
som ett uppsåtligt åsidosättande av hans myndighetsutövning. 
 
HovR ändrade TR:s domslut och friade O.L. 
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Riksåklagaren överklagade och yrkade att HD skulle döma O.L. för bl.a. 
grovt vapenbrott och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. 
Under samtliga åtalspunkter gjorde riksåklagaren alternativt gällande ansvar 
för grovt tjänstefel.  
 
HD anförde att det inte fanns utrymme för synsättet att en hantering vid 
sidan av regelverket skulle kunna godtas under hänvisning till att särskilda 
arbetsmetoder krävs för att bekämpa allvarlig brottslighet. Utmärkande för 
verksamheten förefaller vara att hans hantering har skett under stor frihet 
och i mycket på hans eget initiativ. Enligt O.L. var det vedertaget att det i 
vissa fall åtminstone i ett inledande skede inte upprättades polisanmälan 
eller beslagsprotokoll angående vapen som överlämnats till honom, i vissa 
fall mot ersättning, av informatörer, eftersom informatören måste skyddas.  
 
HD ändrade HovR:s dom på så sätt att HD dömde O.L. för vapenbrott och 
för tjänstefel och bestämde påföljden till villkorlig dom. 

7.3 JO 2008/09 s. 140 
Till följd av åtalet mot kriminalkommissarien i rättsfallet NJA 2006 s. 145, 
inledde JO en utredning kring polisens användning av provokativa åtgärder, 
infiltratörer och informatörer samt den misstänktes rätt till information om 
att sådana arbetsmetoder använts. 
 
I sitt initiativärende redogjorde JO för det s.k. Gotlandsärendet (se NJA 
2009 s. 475 II) och Operation Räven. 
 
Det sistnämnda fallet handlade om att under våren 2001 avslöja en läcka i 
polishuset i Falun. Det visade sig att en anställd inom polismyndigheten 
hade gjort slagningar i polisens register och sålt informationen vidare till 
kriminella. I utredningen mot kriminalkommissarie O.L. anträffades 
handlingar som indikerade på att han varit involverad i fallet, på så sätt att 
han genom sin informatör P.R. hade utsatt den polisanställde för en 
brottsprovokation. Även i detta fall kände inblandade åklagare inte till 
samtliga omständigheter som låg bakom polisens tillslag och samarbetet 
med informatören. Inte heller vid rättegången mot den anställde redogjordes 
denna information. 
 
Enligt JO framstod en granskning som angelägen mot bakgrund av att 
lagstiftaren hittills av olika skäl valt att inte i lag eller annan författning 
reglera polisens av nu aktuella arbetsmetoder. JO hänvisade till att vissa 
allmänna principer i stället hade utvecklats. Vidare ansåg JO att det av 
rättssäkerhetsskäl var angeläget att noggrant belysa och analysera de 
rättsliga problem som kan uppkomma vid användningen av dessa metoder 
och att så långt som möjligt i lag reglera verksamheten, inte minst mot 
bakgrund av att mycket talar för att polisens insatser mot organiserad 
brottslighet kommer att öka och intensifieras. 
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JO:s genomgång av materialet rörande de olika polisoperationerna visade 
bl.a. att det var svårt att få en klar och tydlig bild av vad som inträffat. En 
orsak till detta berodde på att dokumentationen om polisoperationerna varit 
bristfällig. Av avgörande betydelse har också varit det fallet att de polisiära 
arbetsmetoder som ifrågasatts inte är omgärdade av ett tydligt regelverk, 
varför gränsen mellan det tillåtna och otillåtna kan vara svår att dra.  
 
JO underströk i sin utredning att användningen av vad som ofta benämns 
polisens okonventionella spaningsmetoder – till vilka bl.a. provokation och 
infiltration brukar hänföras – inte är reglerat i lag. På sin höjd fanns det vid 
vissa myndigheter lokala tjänsteföreskrifter avseende tipspengar m.m. 
 
JO var av den uppfattningen att han fann det mycket svårt att i realiteten 
tänka sig att en polisman skulle kunna fullborda sitt infiltrationsuppdrag 
utan att själv någon gång göra sig skyldig till brott. Enlig JO borde 
lagstiftaren överväga frågan om att införa lagregler om frihet från ansvar. 
Det påpekades också att det inte fanns några regler om när polisen får 
använda sig av infiltrationsoperationer, t.ex. om det endast fick användas 
vid bekämpning av allvarlig brottslighet. Ytterligare ett rättsligt problem 
som kan uppkomma under en infiltrationsoperation, enligt JO, är att 
polismannen kan hamna i konflikt med bestämmelserna om polisens 
ingripande- och rapporteringsskyldighet.  
 
Enligt JO visade fallet med O.L. behovet av tydliga och klara regler på 
området. Det ansågs viktigt att det inom polisen finns en väl fungerande 
organisation och kontrollsystem för hanteringen av informatörer. Fallet 
tydliggjorde stora brister i hanteringen av informatörer, bl.a. hade 
kriminalkommissarien fått för stor frihet. 
 
JO underströk att det var helt oacceptabelt att polisen systematiskt 
hemlighåller viktig information för försvar, åklagare och domstolar, vilket 
hade skett i både Gotlandsärendet och Operation Räven. Denna 
omständighet tyckte JO var det mest anmärkningsvärda resultatet av hans 
utredning.  
 
Vidare menade JO att rätten att ta del av allt material som kan komma att 
läggas till grund för en straffdom även innefattar en rätt att få uppgift om 
identiteten hos en informatör vars uppgifter åberopas i rättegången. I en 
rättegång inför svensk domstol kan inte vittnen eller andra förhörspersoner – 
utom en polisman med kvalificerad skyddsidentitet – uppträda anonymt. 
Om en informatör behöver skydd mot t.ex. hämndaktioner bör sådant skydd 
ges genom att denne blir föremål för polisens särskilda 
personsäkerhetsarbete, inte genom att försvaret under en rättegång hålls 
okunnigt om vem han är.  
 
Ett problem, enligt JO, är det fallet att en infiltratör gör sig skyldig till brott. 
En princip som hittills gällt är att polisen aldrig själv får göra sig skyldig till 
en kriminaliserad handling för att efterforska eller avslöja brott. En 
infiltratör bör rimligen inte heller få begå brott på polisens uppdrag. 
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Samtidigt är det svårt att föreställa sig att en infiltratör – oavsett om det är 
fråga om en polisman med skyddsidentitet eller en privatperson – som ska 
försöka vinna insteg i en kriminell gruppering kan lyckas med sitt uppdrag 
utan att själv visa sig vara beredd att begå brott. JO anser att om avsteg ska 
kunna göras från den grundläggande principen om att polisen inte ska begå 
brott måste det föregås av mycket ingående överväganden. Dessa bör bl.a. ta 
sikte på frågan om under vilka förutsättningar som det brottsbekämpande 
intresset är så utomordentligt starkt att det kan vara nödvändigt att göra 
undantag från den hittills rådande principen. JO anser att det inte kan 
accepteras att en infiltratör utan tydligt lagstöd går fri från ansvar för en 
gärning som föranleder straff om den begås av någon annan.  
 
Ett angränsande problem är att det bör kunna te sig frestande för polisen att 
bortse från viss brottslighet som en informatör eller en infiltratör begår för 
att inte riskera att gå miste om framtida värdefull information om allvarlig 
brottslighet. Om ett sådant förfarande någon gång ska vara försvarbart, 
måste även det föregås av noggranna överväganden av nyss nämnt slag och 
en liknande fråga besvaras: När kan intresset av att förhindra, utreda och 
lagföra brott anses vara av sådan vikt att undantag kan tillåtas från polisens 
ingripande- och rapporteringsskyldighet? Motsvarande problem kan för 
övrigt uppkomma för en infiltrerande polisman som får kännedom om brott 
begångna av andra i den infiltrerade grupperingen. – även här gäller att om 
det anses nödvändigt att göra undantag från grundläggande principer bör en 
lagreglering ske. Det kan enligt JO:s mening inte accepteras att polisen utan 
tydligt lagstöd helt avstår från att ingripa mot brott.  
 
Avslutningsvis menar JO att det är helt nödvändigt att genom bindande 
normer klargöra att den misstänkte alltid har rätt att få information om att ett 
polisingripande mot honom som leder till förundersökning, åtal och dom 
kommit till stånd genom provokativa åtgärder eller efter information som 
erhållits av en infiltratör eller informatör. 

7.4 NJA 2009 s. 475 
I 
Fallet gäller D.D., som i en laga kraftvunnen dom av Svea HovR., hade 
dömts för bl.a. grovt vapenbrott.  D.D. ansökte om resning och 
riksåklagaren motsatte sig inte att resning beviljades.  
 
Efter HovR:s dom framkom det att D.D. hade blivit utsatt för en provokativ 
åtgärd från polisen på det sättet att en infiltratör på polisens uppdrag uppträtt 
som säljare av vapnet och ammunitionen. Vidare framkom det att denne 
infiltratör eller polis överlämnat vapnet till någon av D.D. eller M.Q. inne i 
lägenheten och att vapnet tidigare högst sannolikt innehafts av polisen. Att 
dessa uppgifter inte kommit till vare sig försvarets, åklagarens eller 
domstolarnas kännedom ansåg HD vara anmärkningsvärt.  
 
D.D. menade att det var infiltratören som hade tagit samtliga initiativ till 
kontakter och åtgärder som mynnade ut i den fullbordade 
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brottsprovokationen. Riksåklagaren bekräftade att det efter Svea HovR:s 
dom framkommit att en infiltratör på polisens uppdrag uppträtt som säljare 
av vapnet och ammunitionen, vilket flera av de inblandade poliserna inte 
torde ha känt till och som inte heller vare sig D.D., åklagaren eller 
domstolarna informerats om. Infiltratören hade fått i uppdrag att införskaffa 
utförlig information om den påstådda vapenhanteringen genom att bygga 
upp ett förtroende hos M.Q. och dennes umgängeskrets. Till den kretsen 
visade sig D.D. höra.  
 
Riksåklagaren redovisade, mot denna bakgrund, att de utredningar som 
företagits hade visat att kulsprutepistolen tidigare högst sannolikt innehafts 
av polisen och att kulsprutepistolen inne i fastigheten överlämnats till D.D. 
och M.Q. av polis eller infiltratör. Utredningarna har emellertid inte gett 
något tillförlitligt svar på frågan varför D.D. och M.Q. utsatts för 
provokationen. Provokationen har genomförts på ett sådant sätt att varken 
D.D., åklagaren eller domstolarna fått kännedom om provokationen och inte 
heller närmare upplysningar om de bakomliggande misstankarna som 
föranlett den. Skälen bakom detta har inte utretts. Ett skäl torde vara att 
polisen velat hemlighålla infiltratörens person för att denne skulle kunna 
fortsätta sitt uppdrag som infiltratör och för att han inte skulle utsättas för 
hämndaktioner. Ett ytterligare skäl kan vara att det har rört sig om ett av 
polisen framkallat brott som aldrig skulle ha blivit begånget om inte polisen 
provocerat fram det. Osäkerheten kring utredningen har gjort att det inte har 
kunnat uteslutas att polisens agerande har utgjort en otillåten 
brottsprovokation som ska leda till frihet från ansvar.  
 
I målet hänvisar HD till rättsfallet NJA 2007 s. 1037. Av det fallet följer att 
det saknas förutsättningar för att fälla någon till ansvar för ett brott som 
provocerats fram från polisens sida och som han annars inte skulle ha 
begått.  Med utgångspunkt i Europadomstolens praxis har HD i sin dom i 
det nämnda rättsfallet slagit fast att rätten till en rättvis rättegång i ett sådant 
fall ska anses ha blivit oåterkalleligen undergrävd. 
 
II 
I en laga kraftvunnen dom dömde Svea HovR A.H. för grovt narkotikabrott 
till fängelse i nio år och beslutade att han skulle utvisas ur riket med förbud 
att återvända hit före den 16 juni 2015. A.H. ansökte i HD om resning.  
 
Riksåklagaren bekräftade att det efter Svea HovR:s dom framkommit att 
polisen använt sig av provokativa åtgärder för att få bort det aktuella 
narkotikapartiet från marknaden. Enligt riksåklagaren uppträdde på polisens 
uppdrag en s.k. infiltratör som köpare av narkotikapartiet, vilket flera av de 
inblandade poliserna inte kände till och som inte heller vare sig A.H., 
domstolarna eller åklagaren hade informerats om.  
 
Riksåklagaren redovisade, mot bakgrund av den utredning som företogs, 
uppfattningen att det inte fanns något som tydde på att polisen eller 
infiltratören förmått A.H. att begå ett brott som han annars aldrig skulle ha 
begått. Enligt riksåklagaren fick det anses uppenbart att A.H. skulle ha vänt 
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sig till någon annan om infiltratören inte hade åtagit sig att hjälpa till. 
Polisinsatsen hade enligt riksåklagaren – även om det inte kan accepteras att 
domstolarna, åklagaren och H.A. inte fick kännedom om den och de 
bakomliggande misstankarna som föranledde den – varit i det närmaste ett 
typexempel på en s.k. tillåten bevisprovokation, som i princip inte ska 
inverka på A.H.:s gärnings straffbarhet. 
 
HD kom fram till att utredningen inte gav stöd för att de nya 
omständigheterna sannolikt skulle ha ändrat utgången i den laga kraftvunna 
domen. Således förelåg inte skäl för resning.  

7.5 Malmö-fallet 
I fallet176, som handlade om narkotikabrott, åtalades S.A. vid Malmö 
tingsrätt för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling. Domstolen 
ansåg att S.A. hade gjort sig skyldig till brott och dömde således honom för 
grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling. S.A. överklagade domen 
till HovR, men domstolen – bortsett från att den ogillade en åtalspunkt, slog 
fast TR:s domslut. S.A. överklagade domen till HD, som meddelade att det 
inte förelåg grund att meddela prövningstillstånd. 
 
Under rättegångsförhandlingarna uppgav S.A. att han hade agerat på 
uppdrag av två tulltjänstemän. Han påstod att han hade fått betalt av 
Tullverket och dessutom fått utfästelse om ytterligare utbetalning. I målet 
vitsordade åklagaren att S.A. under perioden mars 2009-juni 2009 varit 
informant åt Tullverket. 
 
S.A. uppgav att han i början av år 2009 blev kontaktad av tulltjänstemännen 
”Lasse Lång” och ”Lasse Kort”. De ville veta hur kat smugglades till landet. 
De visste mycket om honom, hur många barn han hade, att hans bror 
tuggade kat och att han själv inte gjorde det utan tvärtom deltog i ett EU-
projekt mot kat. De ville ha hans hjälp mot betalning om 8000 kr per tips. 
De bytte telefonnummer och han bad att få tänka på saken under en vecka. 
Redan efter några dagar blev han dock uppringd och accepterade 
tulltjänstemännens erbjudande. Han brukade få mellan 5000 och 7000 kr för 
sina tips, men det är många tips där betalningen uteblivit. Han var i Etiopien 
under fyra månader under sommaren och hösten 2009 och sålde då 
begagnade kapitalvaror från Sverige, men när han kom tillbaka fortsatte 
kontakterna som förut. I december 2009 lämnade han tips och fick även veta 
att Lasse Lång skulle sluta som hanterare under januari 2010, men att en 
annan skulle ta över. Han har fått sina instruktioner av hanterarna på 
parkeringsplatser och hotellrum. De sa att han skulle få instruktioner vid 
varje tillfälle. Vidare påstod han att han hade antecknat alla sina möten, bilar 
och registreringsnummer i sin dagbok. Den fanns i jackfickan när han greps, 
men har varit borta sedan dess. Han anser också att man har gjort ändringar i 
förhörsprotokollen i efterhand och även vissa övervakningsbilder har 
försvunnit. När han blev förhörd i februari 2010 angående att hans BroBizz 
                                                 
176 Malmö TR, B 2908-10 
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använts vid smuggling i november 2009 ringde han sin hanterare som sa åt 
honom att inte oroa sig. Därefter blev den saken nedlagd. Det var 
huvudmannen H. samt hela dennes kedja inklusive medarbetare på 
betalstationen på Lernacken och i Helsingborg som Tullen var ute efter. 
Tullen visste att han just blivit introducerad för H. Sista gången som han 
hade kontakt med Tullen var när han ringde Lasse Kort den 23 mars 2010. 
 
N-G.B. var en av de som hördes i målet. Han angav att han tidigare arbetade 
som projektledare för informanthanteringen hos tullverket. Hanteringen av 
informanter är en grannlaga uppgift och därför utbildas personalen noga och 
systemet innehåller flera kontrollfunktioner, såsom att hanterarna har en 
skyldighet att till honom redovisa allt vad som förevarit såväl före som efter 
möten med informanter. Han hade därför total insyn i alla ärenden. 
Tullverket ger aldrig några uppdrag till informanterna utan man ställer 
frågor. S.A. var att betrakta som informatör mellan mars 2009 och den 4 
juni 2009. Han och hans två hanterare hade något mer än 30 kontakter per 
telefon eller via personliga möten. S.A. fick vid minst tre tillfällen 
information om vad som gällde och att det var uteslutet att begå egna brott. 
Han har informerats om att S.A. både har uppfattat och förstått detta. S.A. 
erhöll ersättning vid tre tillfällen, den sista gången var den 12 maj 2009, 
vilket avsåg två tillfällen och summorna var 2500 kr respektive 3500 kr. Det 
har inte skett någon utbetalning i december 2009. S.A. kan även ha fått en 
telefon, han minns inte det, men någon kemtvätt har aldrig betalats. 
Anledningen till att kontakten upphörde var att det rådde osäkerhet kring 
huruvida Tullverket kunde uppfylla de rättssäkerhetsmässiga krav som ställs 
på samarbetet. Detta kan t.ex. avse att informant använder Tullverket för att 
röja undan konkurrenter och därmed skaffa sig egna marknadsfördelar. S.A. 
fick, efter hans beslut, per telefon den 4 juni 2009 beskedet att man 
tillsvidare skulle avbryta kontakten. Detta samtal följdes upp av ytterligare 
ett telefonsamtal den 6 juni 2009. För att kontrollera S.A.:s säkerhet tog 
Tullverket kontakt med honom per telefon vid två tillfällen i december 
2009. Det har inte förekommit någon kontakt under år 2010. Han har aldrig 
själv träffat S.A. S.A. kan ha lämnat viss information även i december 2009, 
men han var då inte längre att betrakta som informant. 
 
I TR:s bedömning framgår det att S.A. påstått att han bibringats 
uppfattningen att det var tillåtet att förmedla köp av någon enstaka säck kat i 
syfte att avslöja smuggelfordon.  Men TR anser att genom förhöret med 
Gustav Brattberg har såväl S.A.:s påstående om att han under aktuell tid 
arbetade som informant som att han fått löfte om straffrihet för egna brott 
motbevisats. 
 
I utredningen i hovrätten hördes bl.a. de två informanthanterarna vid 
Tullverket som S.A. haft kontakt med, samt tullinspektören H-E.S. vid 
tullkriminalen. Den senare har erfarenhet av informatörs- resp. 
infiltratörsuppgifter. De båda informanthanterarna förklarade att S.A. under 
tiden som informatör vid minst två tillfällen upplystes om att han inte på 
något sätt fick delta i smuggling eller i övrigt vara inblandad i brottslig 
verksamhet, att S.A. uppdrag avslutades i juni 2009, att han såväl då som 
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vid ett uppföljande möte i mitten av december samma år informerades om 
att samarbetet var avslutat samt att de efter detta möte inte haft någon 
kontakt med S.A. H-E.S. har omvittnat bl.a. att en informatör eller infiltratör 
kan hamna i situationer där brott begås och att denne då har att antingen 
iaktta och rapportera brottet eller, om det blir nödvändigt, dra sig ur 
situationen.  
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8 Analys och slutsats 

8.1 Rättssäkerhet 
Begreppet rättssäkerhet är, som påpekats, ett väl använt begrepp och inom 
den juridiska diskussionen finns det således ett antal olika definitioner eller 
försök till sådana. I den förekommande debatten tillskrivs begreppet ibland 
bredare, ibland snävare räckvidd och innehåll. Sveriges advokatsamfunds 
rättssäkerhetsprogram är ett exempel på en definition av omfattande slag. 
Av de olika definitionerna följer att begreppet rättssäkerhet inte låter sig 
bestämmas i en enkel, entydig och för alla tider gällande definition. Över 
tiden sker förändringar som ställer nya krav, som i sin tur leder till att synen, 
på vad rättssäkerhet anses innebära, ändras.  
 
Att det saknas en legaldefinition av begreppet rättssäkerhet, medför 
naturligtvis att det förekommer flertal definitioner av olika 
rättsvetenskapsmän, men även andra personer som anser sig kunna uttala sig 
i frågan. Ett begrepp av detta slag kan svårligen tillskrivas ett generellt 
giltigt innehåll. Detta har både för- och nackdelar. Bland fördelarna kan 
nämnas möjligheten att anpassa begreppet till samhällets utveckling och 
ökade krav på rättssystemet. Nackdelen med avsaknaden av en allmän 
accepterad definition av begreppet är att den tillskrivs olika betydelser, 
beroende på vem det är som definierar det. Det kan således leda till att 
begreppet får ett alltför brett eller snävt innehåll.  
 
När det gäller begreppets innebörd finns det emellertid egenskaper, som är 
gemensamt för de olika definitionerna. Det gäller framförallt egenskapen 
som tar sikte på förutsebarhet i rättsliga beslut. Detta framgår inte minst av 
Sveriges advokatsamfunds rättssäkerhetsprogram, Peczeniks 
rättssäkerhetsbegrepp och propositionen mot ekonomisk brottslighet. 
Lagstiftningen ska alltså, som det uttrycks i den ovannämnda propositionen, 
vara så utformad att det är möjligt att förutse hur lagen kommer att 
tillämpas. I detta ligger således krav på att lagen ska vara utformad på ett 
tydligt och klart sätt, så att det inte föreligger svårigheter att uppfatta vad 
som är lagligt respektive olagligt. 
 
Den här utredningen avseende rättssäkerhetsbegreppet, visar också att det 
finns en allmän acceptans i att beskriva begreppet i termer av formell 
respektive materiell rättssäkerhet, där formell rättssäkerhet anses stå för 
förutsebarhet. Det kan således sägas att förutsebarhet i rättsliga 
angelägenheter är den grundläggande gemensamma nämnaren i 
definitionerna av rättssäkerhetsbegreppet. 
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8.2 Polisen 
PL är den reglering som, i stora drag, ställer upp ramarna för polisens 
arbete. Emellertid är regleringen inte fullständig. Det har ansetts att polisens 
arbete inte kan regleras i detalj. Denna uppfattning kan till viss del 
accepteras, men det kan inte betraktas som en acceptabel grund för att avstå 
från att införa bestämmelser, som kan utöka förutsebarheten i rättsliga 
spörsmål.  
 
Den dominerande uppfattningen är att spaning ska anses beteckna den 
verksamhet som bedrivs inom ramen för det arbete som sker tiden innan en 
förundersökning inletts. Detta skede är i stort sett oreglerad, vilket 
naturligtvis kan skapa mängder av situationer som kan ge upphov till 
diskussioner om lämpligheten av spaningsmetoder. Bestämmelsen om 
spaning i PL, vilken återfinns i 2 § p. 3, talar endast om att spaning hör till 
polisens uppgifter. En bestämmelse av en sådan typ, ger tyvärr inte mycket 
vägledning för en förutsebar tillämpning av lagstiftningen. Ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv är det önskvärt att alltid ha till syfte att utforma klar 
och tydlig lagstiftning, som ger tillräckligt stöd för ingripanden från polisens 
sida. En sådan lagstiftning ger fördelen att polisen kan arbeta på ett effektivt 
sätt, eftersom den inte behöver tveka i frågan om en viss metods lagenlighet. 
 
Bestämmelsen om allmänna principer för polisingripanden, som återfinns i 
8 § PL, är som namnet antyder en allmänt utformad bestämmelse. 
Lagrummet är ett uttryck för behovs- och proportionalitetsprinciperna, som 
ska beaktas i alla polisiära åtgärder. Även legalitetsprincipen har kommit till 
uttryck i paragrafen. Frågan är i vilken utsträckning denna bestämmelse 
motsvarar kravet på förutsebarhet, eller Peczeniks antagande att ju 
generellare och exaktare lagarna är desto högre grad av rättssäkerhet är det? 
 
Denna bestämmelse, som är grundläggande för all polisiär verksamhet, kan 
till viss del anses motsvara kraven som, enligt rättssäkerhetsbegreppet, ställs 
på lagstiftningens utformning. Att i lagen ge uttryck för generella principer 
som bör läggas till grund för all polisiär verksamhet, kan ge upphov till 
tveksamheter när det gäller tydligheten i lagen. Skälen härom, är att det 
naturligtvis är mycket svårt att utforma enbart ett lagrum som ska täcka 
många tänkbara situationer. Med det sagda i åtanke kan man tänka sig att 
komplettera de allmänna principerna för polisingripanden med tydligare 
lagrum, som ökar förutsebarheten.  
 
När det gäller okonventionella spaningsmetoder, däribland infiltration, har 
det hittills varit fastlagda principer som legat till grund för användningen av 
dessa metoder. Dessa principer, exempelvis den om att polisen inte får begå 
en kriminaliserad handling för att kunna efterforska eller avslöja brott, är 
viktigt bl.a. för allmänhetens förtroende för polisen. Det kan å andra sidan 
diskuteras vilken tyngd en princip som kommit till uttryck i ett förarbete ska 
tillmätas. Emellertid är det, för tydlighetens och förutsebarhetens skull, av 
betydelse att dessa principer överhuvudtaget har getts utrymme i 
lagstiftningsarbetet. 
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8.3 Kvalificerade skyddsidentiteter 
Lagregleringen av kvalificerade skyddsidentiteter, ger möjligheter att införa 
fiktiva personuppgifter i personliga och officiella handlingar. Att införa en 
sådan möjlighet för anställda inom polisens brottsbekämpande enheter, kan 
vålla diskussioner av olika slag. Möjlighet av nämnda slag, ger naturligtvis 
polisen ytterligare verktyg i kampen mot den allvarliga brottsligheten. 
Frågan är dock om nackdelarna uppväger fördelarna med användningen av 
kvalificerade skyddsidentiteter? Denna fråga kan nog besvaras på olika sätt 
beroende på hur man vill bekämpa brottsligheten, varför denna fråga lämnas 
därhän.  
 
Lagstiftningen reglerar inte hur kvalificerade skyddsidentiteter får användas. 
Detta kan, ur ett rättssäkerhetsperspektiv, ses som en brist i lagstiftningen. 
Regleringen uppfyller då inte kravet på klar och tydlig lag. Med tanke på att 
den kvalificerade skyddsidentiteten ska införas i bl.a. pass, körkort och 
folkbokföringen, borde lagen ha getts en utformning som bättre motsvarar 
kravet på förutsebarhet. I fall som denna, då agerandet innehåller ett flertal 
moment som väcker allvarliga frågetecken, borde lagstiftningen i större 
utsträckning överensstämma med kravet på lagstöd för åtgärder av detta 
slag. 
 
I lagen föreskrivs det att ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet får endast 
avse en polisman med uppgift att delta i spanings- eller 
utredningsverksamhet som gäller allvarlig brottslighet eller verksamhet för 
att förebygga sådan brottslighet. Emellertid tydliggörs inte vad som menas 
med allvarlig brottslighet. Att dra den gränsen har lämnats över till de 
brottsbekämpande myndigheterna. Det som är uppenbart är den typ av 
brottslighet som kan vara föremål för denna lagstiftning, framgår av 
sekretessbelagda föreskrifter. Då är det naturligtvis inte möjligt att tala om 
en rättssäkerhetsmässig förutsebarhet.  
 
Vidare kan det, om denna lag sägas, att den till sin natur är ett exempel på 
en lag, vars flesta bestämmelser är av formell karaktär. Bestämmelserna tar 
med andra ord sikte på byråkratiska detaljer, såsom vad ett beslut får 
innehålla. Å andra sidan är en sådan reglering i hög grad klar och tydlig, och 
förutsebar i just de avseendena.  
 
Lagregleringen av kvalificerade skyddsidentiteter kan ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv ses som en positiv åtgärd, då regleringen anses 
innebära att polisen inte längre behöver agera i en juridisk gråzon. 
Emellertid har lagstiftningen inte i tillräcklig utsträckning lyckats räta till 
frågetecknen kring användandet av fiktiva personuppgifter. Lagstiftningen 
ger också möjlighet till vittnen med kvalificerade skyddsidentiteter att inför 
domstol uppträda med sin fiktiva identitet, förutsatt att domstolen och 
parterna känner till att det handlar om en sådan identitet. Även denna 
omständighet är beaktansvärd. 
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8.4 Infiltration 
Även avseende infiltration saknas det en legaldefinition. Det får emellertid 
anses accepterat att en infiltration handlar om informationshämtning. Denna 
informationshämtning sker genom en operation som innehåller en dold 
undersökning, interaktion, samt ett vilseledande som har en viss varaktighet 
över tid.  
 
Det är emellertid av vikt att ha en klar och tydlig definition, särskilt som det 
gäller en åtgärd av den här typen, som kan innebära påtagliga ingrepp i 
enskilda personers integritet. En tydlig definition är nödvändig för att kunna 
tillämpa metoden på ett korrekt sätt. Även av rättssäkerhets- och 
integritetsskyddsskäl är det viktigt att metoder av detta slag utformas 
ändamålsenligt, så att riskerna för missbruk minimeras och enskildas 
rättssäkerhet tryggas.  
 
Trots att infiltration som spaningsmetod inte varit lagreglerad, har den 
svenska polisen ansett sig behöva använda metoden. Det har ansetts 
effektivt att använda sig av infiltrationsoperationer i kampen mot den 
allvarliga och organiserade brottsligheten. Eftersom metoden har varit 
oreglerad, är det svårt att kartlägga på vilket sätt den svenska polisen använt 
sig av infiltratörer. Det är dock klarlagt att polisen sedan länge använt sig av 
infiltrationsoperationer, där både polistjänstemän och privatpersoner har 
använts. Eftersom det saknas en lagreglering avseende infiltration, har 
användningen rört sig i en juridisk gråzon. En sådan situation är inte 
önskvärd i en rättsstat. Det kan inte heller anses ligga i linje med kraven om 
rättssäkerhet.  
 
När det gäller den fortsatta diskussionen om infiltrationsoperationers 
reglering eller icke reglering, kan det vara av betydelse att lyfta fram RPS:s 
föreskrifter om informatörsverksamheten. Föreskriften ger tyvärr inga 
tydliga svar varken när det gäller definitionen på vem som ska betraktas 
som informatör eller om den föreskriften även gäller en som 
definitionsmässigt är att betrakta som infiltratör. Kraven om rättssäkerhet 
innebär, som nämnts, att reglering ska vara tydlig och klar. Det kan 
knappast sägas, att RPS:s föreskrift som föreskriver att en informatör är en 
person som antagits som informatör, motsvarar på kravet på förutsebarhet. 
Allmänt gäller det att regleringen måste bli mycket tydligare, för att 
motsvara rättssäkerhetens krav. Det är även, ur rättssäkerhetsperspektiv, 
anmärkningsvärt att föreskriften innehåller en bestämmelse, som ger RPS 
möjlighet att medge undantag från föreskrifterna om särskilda skäl 
föreligger. För förutsebarhetens skull bör en sådan bestämmelse inte beredas 
utrymme i regleringen.  
 
Infiltration som metod, innehåller till sin natur inte enbart en hög grad av 
vilseledande, utan även integritetskränkande moment. Det finns, även 
utifrån lagstiftningens krav av förutsebarhet och stabilitet, behov av att 
lagstifta om användningen av infiltrationsoperationer. 
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8.5 Polismetodutredningens förslag 
Utredningen föreslår att polisen ska få begå gärningar som annars utgör 
brottslig gärning och att denna möjlighet ska regleras i en särskild lag. Detta 
förslag kan uppfattas kontroversiellt, särskilt med beaktande av att polisen 
ska bli föremål för särbehandling och få ansvarsfrihet för gärningar, som i 
sig är kriminaliserade. Detta förslag är ett avsteg från den hittills rådande 
principen om att polisen aldrig får begå kriminaliserade gärningar i syfte att 
efterforska eller avslöja brott. Detta har ansetts vara viktigt, med tanke på att 
infiltration anses vara ett mycket effektivt sätt att bekämpa allvarlig 
brottslighet. För att det ska bli en lyckad infiltrationsoperation förutsätts det, 
att infiltratören personligen deltar i viss brottslig verksamhet. Med 
beaktande av dessa omständigheter kan det, för förutsebarhetens skull, 
godtas att lagreglera en sådan möjlighet. Det som däremot ger upphov till 
komplexa frågor, är hur långt denna möjlighet ska utsträckas. I detta 
avseende kan det uppstå svårigheter, som kan vålla svårigheter i 
förutsebarheten. Det kan hända att infiltratören hamnar i en situation, där 
han/hon tvingas begå ett allvarligt brott, för vilket är föreskrivet svårare 
påföljd än böter. I en sådan situation kan infiltratören hamna i allvarliga 
svårigheter om han/hon väljer att dra sig tillbaka. Det kan inte vara 
meningen att infiltratörer ska behöva hamna i en situation, där han/hon 
tvingas att begå ett allvarligt brott. 
 
Vidare föreslås det, att systemet ska styras av förhandstillstånd. Ett sådant 
system innebär större tydlighet och klarhet om vad som gäller. Det innebär 
också att verksamheten hamnar under en viss insyn och kontroll. En annan 
fördel med en sådan reglering är att man tvingas göra en bedömning från 
fall till fall, så att det inte sker ett vanemässigt åberopande av rätten att begå 
annars brottsliga gärningar.  
 
Utredningen föreslår även att polisen ska kunna erhålla biträde av enskilda, 
d.v.s. privatpersoner. Det har anförts att regleringen ska ta sikte på 
situationer, där polisen vid genomförande av en åtgärd tar hjälp av en 
enskild. Regleringen ska alltså inte vara tillämplig på situationer där den 
enskilde själv beslutar att vidta en åtgärd. I en bedömning av det här slaget, 
kan det enligt min mening uppstå bedömningssvårigheter, som vållar 
problem för en rättssäker tillämpning av regleringen. När det gäller biträde 
av enskilda, behövs mycket noggranna överväganden. En enskild person 
besitter ju inte den utbildning och kunskap som en polisman har och kan 
följaktligen ställas inför svåra situationer som han/hon inte kan handskas 
med på ett tillfredsställande och tryggt sätt. Det har i lagförslaget införts 
rekvisit som tar sikte på att förekomsten av biträde av enskilda kräver 
synnerliga skäl. I kommentaren har det till viss del klargjorts, i vilka fall det 
kan föreligga sådana skäl. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv, kan det vara av 
vikt att i lag klargöra att den enskilde i sitt biträde åt polisen, inte får agera 
provokatör eller delta i brottslig verksamhet. 
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8.6 Rättspraxis 
När det gäller rättspraxis på infiltrationsområdet, finns det inte många fall 
att tillgå. Överhuvudtaget är infiltration ett ämnesområde som inte har 
behandlats i någon större utsträckning. I de fall där infiltrationsoperationer 
eller infiltratörer varit omnämnda, har det varit i samband med påstådda 
olovliga brottsprovokationer. Mot bakgrund av detta, föreligger det 
svårigheter att få en klar bild av bedömningen av infiltrationers ställning i 
svensk rättspraxis.  
 
Emellertid visar de fall som det redogjorts för, att infiltration som 
spaningsmetod i brottsbekämpningen, har förekommit i viss omfattning 
sedan många år tillbaka. Fleming Broman-ärendet visar tydligt hur en 
infiltratör kan ta över en del av kontrollen över operationen och själv ta 
initiativ till att vidta åtgärder. Denna uppenbara risk är svårt att komma åt, 
varför det ur rättssäkerhetsperspektiv, är av vikt att överväga om fördelarna 
med infiltration väger tyngre än de nackdelar och risker som är förenat med 
verksamheten.  
 
Det är också uppenbart att infiltration som metod är svårt att till fullo 
kontrollera och ha full insyn i. Det ligger ju i sakens natur att verksamheten 
måste bedrivas i största hemlighet. Det medför att det endast är några få 
personer som känner till den pågående verksamheten. Detta kan i sin tur 
innebära att beslut fattas utifrån skönsmässiga bedömningar, som 
naturligtvis strider mot kraven om rättssäkerhet. NJA 2006 s. 145 är ett 
tydligt exempel på hur infiltrationsoperationer utvecklar sig till att bli 
okontrollerbara utan någon som helst rättssäker användning, vilket 
naturligtvis inte kan accepteras i en stat där rättsstatsprinciperna sägs råda.  
 
Infiltrationsoperationer kan också, som det visade sig i fallet NJA 2009 s. 
475 I, leda till att domstolar och parter blir vilseledda. Det leder i sin tur till 
att resning kanske måste beviljas eftersom den/de tilltalade inte getts 
möjlighet till en rättvis rättegång. Emellertid kan det också uppstå 
situationer, där det inte uppdagas att en infiltratör använt sig av otillbörliga 
metoder. Det kan då resultera i att felaktiga domar meddelas.  
 
Infiltration är även problematisk ur en annan synpunkt, nämligen den 
situationen att infiltratören och myndighetspersonen är av olika 
uppfattningar när det gäller att bedöma om infiltratören agerat på eget eller 
myndighetspersonens initiativ.   
 
Den praxis, som finns inom området visar att det behövs en tydlig, klar och 
förutsebar reglering inom området. Det är även av betydelse att domstolarna 
använder rätt begrepp i fall där det förekommer infiltratör eller informatör. 
Att en infiltratör benämns som informatör är tyvärr inte helt ovanligt. 
Frågan är vad som är orsaken till det. Oavsett orsaken till det, påkallar 
rättssäkerhetskraven rätt användning av begreppen informatör och 
infiltratör. Den sistnämnda styrs ju aktivt av den brottsbekämpande 
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myndigheten. Användningen av ett sådant förfarande bör således leda till att 
det ställs högre krav på myndigheten som använder metoden.  

8.7 Slutsats 
Användningen av infiltrationsoperationer har förekommit med stöd av 
allmänna bemyndiganden i PL. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv, med det 
grundläggande kravet på förutsebarhet i rättsliga angelägenheter, är det med 
dagens reglering mycket svårt att säga att kravet om rättssäkerhet är 
tillgodosedd. I avsaknad av en uttrycklig reglering, har användningen av 
infiltration visat sig vara förenat med en godtycklig användning, där 
initiativet till viktiga beslut legat hos personer med den icke tillräckliga 
kompetensen, som krävs för att kunna fatta beslut inom 
infiltrationsverksamhet.  
 
Sammanfattningsvis anser jag att, användandet av infiltrationsoperationer är 
förenligt med stora och komplexa frågor, som behöver besvaras på ett, ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv, tillfredsställande sätt. Ur polisens synvinkel är det 
önskvärt att i större utsträckning få använda sig av infiltratörer i kampen 
mot den organiserade brottsligheten. Det är emellertid inte klarlagt om 
resultaten av infiltrationsoperationer överväger bl.a. riskerna för infiltratören 
vid ett eventuellt avslöjande. Det är också av vikt att omfattande hänsyn tas 
till integritetsskyddsaspekter.  
 
Det arbete och de förslag som Polismetodutredningen har presenterat är av 
stor betydelse inom detta område. Utredningens arbete bidrar även i hög 
grad till att, till viss del, fylla det tomrum som existerar vad gäller litteratur 
om just infiltrationsverksamheten. 
 
Ur ett rättssäkerhetsperspektiv, är en allmän reglering kring användandet av 
infiltrationsoperationer att föredra. Polismetodutredningen har avstått från 
ett sådant förslag. Det hade varit önskvärt att utredningen med en tydligare 
motivering och underlag redogjort för sin ståndpunkt, som tar sikte på att en 
allmän reglering inte är nödvändig. Om utredningens förslag leder till 
lagstiftning, är det ett steg i riktning mot högre grad av förutsebarhet i den 
verksamheten. Emellertid kommer det viktiga beslutet om inledande av 
infiltration, fortfarande vara oreglerad. Det kommer således fortsätta, att 
existera en juridisk gråzon, där närvaron av någon förutsebarhet inte är 
möjligt att tala om.           
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