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Abstract 

The Swedish police has repeatedly infringed upon the protection of peoples’ right to personal 

integrity when processing personal data within the framework of its intelligence services. This 

essay therefore discusses how individuals, who wish to protect their right to personal integrity, 

can supervise the police regarding its so-called ‘intelligence-registers’. The study shows that 

the accessibility of information pertaining to the intelligence services is strongly limited. The 

police can invoke strong rules of secrecy towards all outside individuals, even when it processes 

personal data about them. Consequently, some people will never be able to find out whether 

the police adhere to the rules meant to protect the right to personal integrity. If, however, a 

person would find out that the police has wrongfully processed their personal data, this study 

shows that they have some limited means of correcting this. The individual can make a request 

to the police itself to have the errors corrected. If the request is denied, they can appeal against 

this decision. Lastly, they can sue for damages.   
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1 Inledning 

 

1.1 Ämne och problemformulering 

Sedan 2013 har den öppna polisens registerhantering varit föremål för mycket kritik och vållat 

stora diskussioner hos såväl allmänheten, media som politiker. Startskottet för kritiken var 

Skånepolisens s.k. kringresanderegister, som påstods olagligen ha kartlagt romer i Sverige.1 

Inte långt därefter uppdagades att polisen även upprättat ett s.k. kvinnoregister som innehöll 

kränkande uppgifter om kvinnliga våldsoffer2 och ett s.k. tiggarregister, som uppgavs vara 

diskriminerande mot romer3. Två av dessa register, kringresanderegistret och kvinnoregistret, 

har i efterhand bedömts olagliga i olika avseenden av tillsynsmyndigheterna.4 Olagligheten har 

primärt legat i att polisen på flera sätt behandlat de involverade individernas personuppgifter 

felaktigt, och på så vis kränkt skyddet för deras personliga integritet.5 I kölvattnet av 

kritikstormen påtalade därför inrikesministern att ”det var viktigt att [polisens] register inte 

hotar den personliga integriteten” och att det var ”väldigt viktigt att polisen själv följer de lagar 

och regler som finns”.6  

 

Att polisen ska följa gällande regelverk torde vara en självklarhet. Hur säkerställs dock detta? 

I Sverige finns ett antal myndigheter vars uppgift är utöva tillsyn över polisen, inbegripet dess 

personuppgiftsbehandling.7 En fråga jag ställer mig dock är hur enskilda individer – som 

misstänker att deras personliga integritet är i fara – kan gå till väga för att kontrollera om polisen 

                                                 
1 Orrenius, Niklas. Över tusen barn med i olaglig kartläggning. Dagens Nyheter. 2013-09-23. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/over-tusen-barn-med-i-olaglig-kartlaggning/ (Hämtad 2016-05-10); 

Orrenius, Niklas. Hundratals romer i nytt register. Dagens Nyheter. 2013-09-24. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/hundratals-romer-i-nytt-register/ (Hämtad 2017-03-31) 
2 TT. Polisen får kritik för kvinnoregistret. SVT Nyheter. 2015-06-25. 

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/polisens-kvinnoregister-ar-olagligt (Hämtad 2016-05-10) 
3 Vingren, My och Gagliano, Alexander. Romska EU-migranter registrerades av polisen. Sveriges 
Radio. 2015-12-16. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6325878 (Hämtad 

2016-09-27) 
4 DI beslut 2015-06-24, Tillsyn enligt polisdatalagen (1998:622), polisdatalagen (2010:361) samt 
personuppgiftslagen (1998:204) – behandling av personuppgifter avseende brottsoffer m.m., Dnr 

2790-2014; SIN uttalande 2013-11-15, Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i 
uppgiftssamlingen benämnd ”Kringresande”, Dnr 173-2013. 
5 Se exv. SIN uttalande 2013-11-15, Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i 

uppgiftssamlingen benämnd ”Kringresande”, Dnr 173-2013. s 1, 4, 12 och 17 samt DI beslut 2015-

06-24, Tillsyn enligt polisdatalagen (1998:622), polisdatalagen (2010:361) samt personuppgiftslagen 

(1998:204) – behandling av personuppgifter avseende brottsoffer m.m., Dnr 2790-2014 s 12 och 17.  
6 TT. Ygeman kräver bättring av polisen. Svenska Dagbladet. 2015-06-25. http://www.svd.se/polisens-

kvinnoregister-ar-olagligt/om/datainspektionen (Hämtad 2016-08-26) 
7 Exv. finns Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, Datainspektionen m.fl. Se vidare avsnitt 6.3. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/over-tusen-barn-med-i-olaglig-kartlaggning/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/hundratals-romer-i-nytt-register/
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/polisens-kvinnoregister-ar-olagligt
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6325878
http://www.svd.se/polisens-kvinnoregister-ar-olagligt/om/datainspektionen
http://www.svd.se/polisens-kvinnoregister-ar-olagligt/om/datainspektionen
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utsatt dem för kränkningar i samband med att den behandlar personuppgifter och i så fall får 

den att upphöra med det. Utgångsläget i en rättsstat är att den enskilde medborgaren eller 

utlänningen ska ha tillgång till ett antal verktyg för att kunna skydda sig mot statliga övergrepp 

och samtidigt värna sina intressen.8 Exempel på sådana verktyg eller institut är rätten till insyn 

i ärenden och frågor som rör den enskilde själv, rätten att begära rättelse av beslutsmyndigheten 

vid felaktigheter, rätten att överklaga felaktiga beslut till en högre instans, samt rätten till 

skadestånd av staten vid konstaterat olagliga förfaranden.9 Huvudregeln är således att den 

enskilde kan utöva egen kontroll över staten i syfte att komma tillrätta med det hen anser är en 

felaktig statsförvaltning.  

 

Problemet med de tre avslöjade registren är emellertid att de alla upprättats inom polisens 

underrättelseverksamhet10, s.k. underrättelseregister. Denna verksamhet går ut på att samla in, 

bearbeta och analysera information om misstänkt brottslig verksamhet11 och här råder en något 

apart ordning: Sekretess kan nämligen åberopas mot den enskilde själv trots att polisen 

behandlar, eller har behandlat, uppgifter om hen.12 En uppenbar fråga blir därför hur den 

enskilde egentligen ska kunna åberopa de normala kontrollverktygen gentemot polisen, om hen 

överhuvudtaget inte kan få reda på om, och i sådant fall hur, polisen behandlat hens 

personuppgifter. Eller, för att bruka inrikesministerns ord, hur ska enskilda tillse att polisen de 

facto ”följer de lagar och regler som finns” om de inte känner till vad polisen gör? Denna 

uppsats studerar därför vilka av de klassiska rättsstatliga instituten som i normalfallet är 

tillförsäkrade alla och envar, den enskilde i realiteten kan åberopa mot polisen. I detta 

sammanhang är insyn, dvs. kunskap om statsförvaltningens förehavanden, den enskilt 

viktigaste beståndsdelen för att enskilda ska kunna värna sina intressen och utöva kontroll.  

 

                                                 
8 Jfr Holmberg, Erik, Om formell och reell rättssäkerhet, Förvaltningsrättslig tidsskrift 1/1961, s. 11; 

Strömberg, Håkan och Lundell, Bengt. Allmän förvaltningsrätt. 25 uppl., Liber, Malmö, 2011, s. 113. 
9 Prop. 1997/98:44 s. 195 ff; SOU 2010:29 s. 233 Ragnemalm, Hans. Förvaltningsprocessrättens 
grunder. 10 uppl., Jure, Stockholm, 2014, s 162; Strömberg, Håkan och Lundell, Bengt. Allmän 

förvaltningsrätt. 25 uppl., Liber, Malmö, 2011., s 169. 
10 DI beslut 2015-06-24, Tillsyn enligt polisdatalagen (1998:622), polisdatalagen (2010:361) samt 

personuppgiftslagen (1998:204) – behandling av personuppgifter avseende brottsoffer m.m., Dnr 

2790-2014 s 1-2 och s 12 och s 17; SIN uttalande 2013-11-15, Polismyndigheten i Skånes behandling 
av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd ”Kringresande”, Dnr 173-2013  s 2-4; SIN uttalande 

med beslut 2016-04-27, Polismyndighetens behandling av personuppgifter med anledning av 
brottslighet kopplad till utsatta EU-medborgare, Dnr 217-2015 s 3 och s 6-7. 
11 Prop. 2009/10:85 s. 104 och s. 106. Se vidare avsnitt 3.2. 
12 Se vidare avsnitt 4, 5 och 6. 
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Den enskildes möjligheter att utöva kontroll över polisen avseende dess 

personuppgiftsbehandling inom ramen för underrättelseverksamhet är ett tämligen outforskat 

område.13 Dessutom har den öppna polisen vid ett anmärkningsvärt stort antal tillfällen 

kritiserats av tillsynsmyndigheter för hanteringen av personuppgifter inom just sin 

underrättelseverksamhet.14 Myndigheterna har t.o.m. gått så långt som att beskriva vissa av 

felaktigheterna som systematiska.15 Det finns således ett etablerat problem hos polisen som 

gång efter annan bryter mot det regelverk som reglerar sagda personuppgiftsbehandling, och 

vars syfte är att skydda enskildas personliga integritet. Därför blir mitt ämne särskilt relevant 

att utreda.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att analysera och problematisera hur enskilda 

individer kan utöva kontroll över den öppna polisen avseende dess personuppgiftsbehandling 

inom ramen för underrättelseverksamhet.  Eftersom all behandling av personuppgifter kan 

innebära integritetskränkningar16, ingår i syftet att granska hur skyddet för den personliga 

integriteten är reglerat såväl nationellt som internationellt och hur detta skydd specifikt 

utformats för den polisiära personuppgiftsbehandlingen inom underrättelseverksamhet. 

Uppsatsens primära fokus ligger på att utreda hur den enskilde kan få insyn i polisens hemliga 

underrättelseregister, och omfattningen av den information som i sådant fall görs tillgänglig. 

Uppsatsen behandlar även de institut som den enskilde kan använda om hen får reda på att 

                                                 
13 Se dock Ingrid Helmius avhandling Polisens rättsliga befogenheter vid spaning. Iustus Förlag AB, 

Uppsala, 2000, kapitel 8 och 9 som berör den enskildes insyn i olika typer av polisregister. Insyn i 

underrättelseregister berörs perifert. 
14 Se exv. SIN uttalande 2013-11-15, Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i 

uppgiftssamlingen benämnd ”Kringresande”, Dnr 173-2013 (kringresanderegistret); SIN uttalande 

2014-12-11, Polismyndigheten i Västra Götalands behandling av personuppgifter i 

underrättelseverksamhet, Dnr 67-2014 ;SIN uttalande 2014-12-11. Polismyndigheten i Östergötlands 
län behandling av personuppgifter i underrättelseverksamhet, Dnr 69-2014; SIN uttalande med beslut 

2016-04-27, Polismyndighetens behandling av personuppgifter med anledning av brottslighet kopplad 

till utsatta EU-medborgare, Dnr 217-2015; DI beslut 2012-02-28, Polismyndigheten i Västerbotten 

län och Polismyndigheten i  Dalarna, Dnr 1398-2011 och 1399-2011; DI beslut 2012-04-26, 

Polismyndigheten i Stockholm, Dnr1849-2011; DI beslut 2012-11-20, Polismyndigheten i Jämtlands 

län och Polismyndigheten i Västmanlands län, Dnr 604-2012 och 605-2012; DI beslut 2013-11-26, 

Polismyndigheten Gotland, Dnr 279-2013.  
15 Justitiedepartementet regeringsbeslut 2015-06-25, Uppdrag till Polismyndigheten att säkerställa 
integritetsskyddet i myndighetens personuppgiftsbehandling, Dnr Ju2015/05244/PO, s 2; SIN 

uttalande 2014-12-11, Polismyndigheten i Västra Götalands behandling av personuppgifter i 
underrättelseverksamhet, Dnr 67-2014, s 22; SIN uttalande 2014-12-11. Polismyndigheten i 

Östergötlands län behandling av personuppgifter i underrättelseverksamhet, Dnr 69-2014, s 20. 
16 Se avsnitt 2.2. 
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polisens behandling av hens personuppgifter är felaktig, dvs. rättelse, överklagande och 

skadestånd.  

 

För att uppfylla uppsatsens syfte besvaras således följande frågeställningar 

• Hur ser skyddet ut för den personliga integriteten inom området för polisens 

personuppgiftsbehandling?  

• Vilka möjligheter har den enskilde till insyn i polisens underrättelseregister? 

• Vad kan den enskilde göra åt polisens felaktiga personuppgiftsbehandling? 

 

1.3 Metod och material  

Den här uppsatsen utgår ifrån den rättsdogmatiska metoden. Någon allmänt accepterad 

definition av vad denna metod innebär finns inte. Många är dock överens om att metoden har 

ett särskilt syfte, nämligen att fastställa gällande rätt.17 Rättsdogmatikern vill i regel finna 

lösningen på ett rättsligt problem genom att applicera en eller flera, på egen hand valda, 

rättsregler på problemet.18 Genom att sedan systematisera, beskriva och tolka den gällande 

rätten, alltså fastställa gällande rätt, hoppas rättsdogmatikern finna just en lösning.19 För att 

uppnå sitt syfte är rättsdogmatikern emellertid begränsad till vissa förutbestämda rättskällor.20 

Det är däremot inte givet vilka dessa rättskällor är. Sandgren och Kleineman anser att 

rättsdogmatikern ska utgå från de traditionella rättskällorna i enlighet med rättskälleläran, dvs. 

                                                 
17 Sandgren, Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation. 3 

uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, s. 43; Kleineman, Jan. Rättsdogmatisk metod, Korling, 

Fredric och Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 24 och s. 38; 

Peczenik, Aleksander, Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, 

Förvaltningsrättslig tidsskrift 2/1990, s. 42 och 49.  

Kleineman, Jan. Rättsdogmatisk metod, Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (red.), Juridisk 

metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2013,s 21; Peczenik, Aleksander, Om den förvaltningsrättsliga 
forskningen och rättsdogmatiken, Förvaltningsrättslig tidsskrift 2/1990, s. 42. 
19 Peczenik, Aleksander, Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, 

Förvaltningsrättslig tidsskrift 2/1990, s 42; Sandgren, Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. 
Ämne, material, metod och argumentation. 3 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, s 43. Jfr 

Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, Tidsskrift for Rettsvitenskap, vol. 118, nr 4-5 2005, 

s. 650-651 där han beskriver att den gällande rätten inte existerar i sig som ett oberoende fenomen, 

utan att rättsdogmatikerns resultat är vad som benämns gällande rätt.  
20 Kleineman, Jan. Rättsdogmatisk metod, Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (red.), Juridisk 

metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2013, s 21; Sandgren, Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. 

Ämne, material, metod och argumentation. 3 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, s 43-44; 

Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, Tidsskrift for Rettsvitenskap, vol. 118, nr 4-5, 2005, 

s. 651; Peczenik, Aleksander, Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, 

Förvaltningsrättslig tidsskrift 2/1990, s. 47-48. 
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lag, förarbeten, prejudikat och doktrin.21 Peczenik å sin sida anser att även icke-traditionella 

rättskällor kan och får ingå i forskarens arbetsmaterial, såsom underinstansers avgöranden och 

olika slags informellt material, så länge de syftar till att tolka gällande rätt.22 Jag ansluter mig 

här till Peczeniks tolkning, och anser att man för att kunna fastställa och tolka gällande rätt får 

se till såväl underinstansers avgöranden, som lagkommentarer23. Underinstansers domar kan 

vara viktiga när det saknas prejudikat, eller när prejudikat är otillräcklig24, då de i dessa fall kan 

vara vägledande.25 Lagkommentarerna kan å sin sida fylla en funktion när de uppdagar frågor 

eller problem som annars inte berörs i rättskällorna.26 Varken underinstansers domar eller 

lagkommentarer är bindande rättskällor i strikt mening, men de fyller ändå en funktion genom 

att de berikar analysen och bidrar till att identifiera eventuella problem.27 Således finns i denna 

uppsats material såväl domar från kammarrätterna som kommentaren till 

förvaltningsprocesslagen (1971:291) [cit. FPL], personuppgiftslagen (1998:204) [cit. PUL], 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) [cit. OSL] och förvaltningslagen (1986:223) [cit. 

FL].  

 

Diskussionen om rättskällor kompliceras emellertid ytterligare av att rättskälleläran inte alltid 

är statisk. Rättskällorna som får beaktas kan nämligen variera beroende på det rättsområde man 

                                                 
21 Sandgren, Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation. 3 

uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, s 43; Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, 

Tidsskrift for Rettsvitenskap, vol. 118, nr 4-5, 2005, s 651; Kleineman, Jan. Rättsdogmatisk metod, 

Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2013, s 21; 

Lavin, Rune, Är den förvaltningsrättsliga forskningen rättsdogmatisk?, Förvaltningsrättslig tidskrift 

3/1989, s. 125. 
22 Peczenik, Aleksander, Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, 

Förvaltningsrättslig tidsskrift 2/1990, s 48-49.  
23 Man skulle i och för sig även kunna argumentera för att lagkommentarerna utgör doktrin och 

därmed en rättskälla. 
24 Peczenik, Aleksander, Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, 
Förvaltningsrättslig tidsskrift 2/1990, s 48.   
25 Jfr Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Seipel, Peter, Warnling-Nerep, Wiweka 

och Vogel, Hans-Heinrich, Finna rätt. Juristens källmaterial och arbetsmetoder, 11 uppl., Norstedts 

Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 136 som i och för sig beskriver domar från Hovrätterna.  
26 Peczenik, Aleksander, Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, 
Förvaltningsrättslig tidsskrift 2/1990, s 48-49. 
27 Peczenik, Aleksander, Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, 
Förvaltningsrättslig tidsskrift 2/1990, s 44 och 48-49; Sandgren, Claes. Rättsvetenskap för 

uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation. 3 uppl., Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, 2015 s 44.  
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valt.28 Mitt ämne kan som bäst beskrivas som gränsöverskridande29 – det innefattar såväl den 

speciella förvaltningsrätten (politirätt), den allmänna förvaltningsrätten, 

förvaltningsprocessrätten som till viss del även civilrätten (skadeståndsrätt). Man kan också 

helt sonika rubricera ämnet som huvudsakligen offentligrättsligt. Oavsett rubricering kan 

konstateras att EU-rätten utgör en viktig beståndsdel i denna uppsats, dels genom att en del av 

skyddsregelverket bygger på EU-direktiv, dels genom att europakonventionen om mänskliga 

rättigheter [cit. EKMR] aktualiseras.30 EKMR gäller som svensk lag, och har tillika särskild 

förankring i regeringsformen (RF 2 kap. 19 §).31 Konventionens högsta uttolkare och därmed 

prejudikatinstans är Europadomstolen, varför det är nödvändigt att ta hänsyn också dess 

rättspraxis.32 Av dessa skäl beaktas även EU-rättsliga rättskällor som en del av rättskälleläran 

– dvs. som en viktig beståndsdel i fastställandet av gällande rätt.33 

 

Denna uppsats syfte är vidare att analysera och problematisera vilka institut den enskilde kan 

åberopa mot polisen vid dess personuppgiftsbehandling inom ramen för 

underrättelseverksamhet. Den rättsdogmatiska metoden är i detta hänseende mycket passande, 

då den primärt syftar till att fastställa den gällande rätten, dvs. granska ett rättsligt problem och 

söka finna dess lösningar. Metoden går emellertid längre än att endast deskriptivt återge 

rättskällornas svar på ett rättsligt problem likt en handbok.34 Metoden tillåter nämligen 

rättsdogmatikern att hålla sitt arbete problemorienterat och kritiskt.35 Kritiken kan exempelvis 

                                                 
28 Kleineman, Jan. Rättsdogmatisk metod, Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (red.), Juridisk 

metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2013, s 30; Sandgren, Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. 

Ämne, material, metod och argumentation. 3 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, s 40.  
29 Kleineman, Jan. Rättsdogmatisk metod, Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (red.), Juridisk 

metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2013, s 30. 
30 Se vidare avsnitt 2. 
31 Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Seipel, Peter, Warnling-Nerep, Wiweka och 

Vogel, Hans-Heinrich, Finna rätt. Juristens källmaterial och arbetsmetoder, 11 uppl., Norstedts 

Juridik AB, Stockholm, 2010, s 79-80.  
32 Kleineman, Jan. Rättsdogmatisk metod, Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (red.), Juridisk 

metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2013, s 33 och s 39; Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud, 

Madeleine, Seipel, Peter, Warnling-Nerep, Wiweka och Vogel, Hans-Heinrich, Finna rätt. Juristens 

källmaterial och arbetsmetoder, 11 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010s 79-80 och s 181. 
33 Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Seipel, Peter, Warnling-Nerep, Wiweka och 

Vogel, Hans-Heinrich, Finna rätt. Juristens källmaterial och arbetsmetoder, 11 uppl., Norstedts 

Juridik AB, Stockholm, 2010, s 73-77 och 79; Kleineman, Jan. Rättsdogmatisk metod, Korling, 

Fredric och Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2013, s 33.  
34 Lavin, Rune, Är den förvaltningsrättsliga forskningen rättsdogmatisk?, Förvatlningsrättslig 

tidsskrift 3/1989,  s 123.  
35 Lavin, Rune, Är den förvaltningsrättsliga forskningen rättsdogmatisk?, Förvatlningsrättslig 

tidsskrift 3/1989, s 123; Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, Tidsskrift for 

Rettsvitenskap, vol. 118, nr 4-5, 2005,  s 655; jfr Sandgren, Claes. Rättsvetenskap för 

uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation. 3 uppl., Norstedts Juridik AB, 
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inbegripa att, med såväl argument knutna till rättskällorna som fristående sådana36, påvisa om 

och hur den gällande rätten är bristfällig, om den bör ändras, och att finna eventuella lösningar 

på funna problem.37 Kort uttryckt kan och bör rättsdogmatikern även utvärdera sina resultat.38 

Således har den rättsdogmatiska metoden i denna uppsats använts för att såväl fastställa 

gällande rätt, som att utvärdera och därmed även problematisera de funna resultaten. 

 

Den rättsdogmatiska metoden har däremot icke desto mindre sina begränsningar. Som redan 

nämnts kan inte rättsdogmatikern bruka vilka källor som helst.39 Detta innebär i sig en 

metodologisk begränsning avseende dels vilken typ av frågor som kan besvaras, dels vilken typ 

av argumentation som kan föras för att vara rättsligt relevant.40 Exempelvis kan inte den 

rättsdogmatiska metoden användas för att ge svar på varför – dvs. orsakerna till – att polisen 

gång efter annan kränker skyddet för den personliga integriteten när den behandlar 

personuppgifter i sin underrättelseverksamhet. Här kan tänkas att frågor om diskriminering, 

etnicitet, makt och kön skulle kunna aktualiseras. För besvarandet av dessa frågor hade en 

rättsociologisk metod, critical legal studies eller en rent samhällsvetenskaplig metod måhända 

varit mer lämpad. Den rättsdogmatiska metoden innebär dock att dessa metodologiska 

                                                 
Stockholm, 2015, s 46, där Sandgren gör en viss åtskillnad mellan rättsdogmatisk och rättsanalytisk 

metod.   
36 Rättsdogmatikern måste dock noga särskilja de bundna argumenten (förslagsvis med 

källhänvisningar) från sin fria argumentation, se Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, 

Tidsskrift for Rettsvitenskap, vol. 118, nr 4-5, 2005, s 655; Kleineman, Jan. Rättsdogmatisk metod, 

Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2013, s 27, s 

37 och s 39. 
37 Lavin, Rune, Är den förvaltningsrättsliga forskningen rättsdogmatisk?, Förvaltningsrättslig 

tidsskrift 3/1989,s 123-124; Lavin, Rune, Om förvaltningsrättslig forskning – en replik. 
Förvaltningsrättslig tidsskrift 3/1990, s. 73; Kleineman, Jan. Rättsdogmatisk metod, Korling, Fredric 

och Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2013, s 39; Sandgren, Claes. 

Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation. 3 uppl., Norstedts 

Juridik AB, Stockholm, 2015, s 45-47; Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, Tidsskrift for 

Rettsvitenskap, vol. 118, nr 4-5, 2005, s 655-656. 
38 Lavin, Rune, Om förvaltningsrättslig forskning – en replik. Förvaltningsrättslig tidskrift 3/1990, s 

73.  
39 Jmf dock Lavin, Rune, Är den förvaltningsrättsliga forskningen rättsdogmatisk?, 
Förvatlningsrättslig tidsskrift 3/1989 s 119-120 och Lavin, Rune, Om förvaltningsrättslig forskning – 

en replik. Förvaltningsrättslig tidskrift 3/1990, s 72-73 som menar att forskaren visst kan använda sig 

av vilket material som helst i syftet att finna ny kunskap.  
40 Peczenik, Aleksander, Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, 

Förvaltningsrättslig tidsskrift 2/1990, s 44-45.  
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infallsvinklar lämnas därhän.41 Även om denna typ av sociologiska frågor är mycket 

intressanta, har de inte tagits upp i denna uppsats med hänsyn till valda ämne och syfte.  

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med en översiktlig beskrivning av hur den personliga integriteten är skyddad 

inom nationell rätt och EU-rätt. Syftet med detta avsnitt är inte att ge läsaren en fullständig bild 

av samtliga nu gällande skyddsregler för den personliga integriteten, utan tanken är snarare att 

ge exempel på den flora av regler som finns. Skyddsreglerna som specifikt reglerar polisens 

personuppgiftsbehandling inom ramen för underrättelseverksamhet behandlas översiktligt, av 

samma skäl, i avsnitt 3. Vad polisens underrättelseverksamhet närmare innebär behandlas i 

samma avsnitt. I de nästkommande tre avsnitten redovisas och problematiseras den enskildes 

möjlighet till insyn: Avsnitt 4 handlar om den enskildes insynsrätt enligt polisdatalagen 

(2010:361) [cit. PDL] och PUL, avsnitt 5 om partsinsyn enligt allmänna rättsgrundsatser och 

avsnitt 6 om informationsrätten enligt EKMR. Till avsnitt 6 hör även insynsrätten genom 

tillsynsmyndighets försorg som utgör ett indirekt resultat av krav enligt artikel 13 i EKMR. Hur 

den enskilde sedan kan komma tillrätta med polisens felaktiga personuppgiftshantering 

analyseras i avsnitt 7, dvs. hens rätt till rättelse, överklagande och skadestånd enligt PDL och 

PUL.  Uppsatsen avslutas med en sammanfattande diskussion. 

 

2 Skyddet för den personliga integriteten  

 

2.1 Inledning  

Detta avsnitt behandlar vad personlig integritet är, hur den är skyddad och varför ett skydd 

överhuvudtaget anses behövligt. En allmän definition av personlig integritet är i princip omöjlig 

att finna. Istället blir det relevanta att ta reda på vilka skyddsregler som finns inom det särskilda 

rättsområde och regelverk man valt att studera. Omvänt kan man säga att definitionen inte är 

det väsentliga, utan snarare hur lagstiftaren formulerat skyddet för den personliga integriteten 

och i förlängningen även hur eventuella kränkningar av skyddet yttrar sig. 

 

                                                 
41 Kleineman, Jan. Rättsdogmatisk metod, Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (red.), Juridisk 

metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2013, s 29 och s 37-38; Lavin, Rune, Är den förvaltningsrättsliga 

forskningen rättsdogmatisk?, Förvatlningsrättslig tidsskrift 3/1989, s 128.  
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I den mån det är möjligt ger därför detta avsnitt en bild av vad personlig integritet är. Sedan 

beskrivs översiktligt hur den personliga integriteten är skyddad inom nationell rätt och EU-rätt. 

Läsaren bör emellertid redan nu bli varse om att endast vissa av de författningar som presenteras 

i detta avsnitt återkommer i den fortsatta framställningen, nämligen PDL, PUL och EKMR. 

Avsnittet avslutas med mina sammanfattande synpunkter.  

  

2.2 Om den personliga integriteten  

Personlig integritet – vad är det för något? Det finns ett stort antal utredningar om skyddet för 

den, men en entydig och allmänt accepterad definition finns inte.42 Detta innebär dock inte att 

försök inte gjorts att finna en definition, snarare tvärtom. Först och främst måste man emellertid 

ha klart för sig att begreppet ”personlig integritet” inte är det enda begrepp som förekommer i 

sammanhanget. År 1971 skrev professorn Stig Strömholm i en artikel43 att begreppen 

”privatliv” och ”integritet” ofta används synonymt när man talar om ett förstärkt 

integritetsskydd. Strömholm menade dock att begreppen inte alls är synonymer, men gav ingen 

närmare förklaring till hur de skiljer sig åt. Ser man sedan till existerande skyddsregelverk såväl 

nationellt som internationellt förekommer båda begreppen. I exv. EKMR art 8 p. 1 står att ”var 

och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens”. I 

europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna [cit. EU-stadgan] finns en 

korresponderande och likalydande rättighet i artikel 7. I RF 1 kap 2 § 4 st. står att ”det allmänna 

ska verka för att […] värna den enskildes privatliv och familjeliv”, och i RF 2 kap. 6 § 2 st. 

anges att “ […] var och en [är] gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den 

personliga integriteten […]”. Det är således oklart huruvida (rätten till) privatliv och (rätten 

till) personlig integritet innebär samma sak eller ej. Det är däremot tydligt att begreppen 

används med i vart fall delvis överlappande syftning.44 Jag håller mig framöver i detta arbete 

till begreppet personlig integritet förutom i de fall hänvisningar görs till författningar där annat 

sägs.  

 

                                                 
42 Se exv. Prop. 2009/10:80 s. 175, SOU 1984:54 s. 42, SOU 2007:22 s. 52, SOU 2008:3 s 340 och 

SOU 2016:41 s 39 som försöker definiera detta svåra begrepp men som kommer fram till samma 

slutsats – det finns ingen allmän definition.  
43 Strömholm, Stig, Integritetsskyddet - Ett försök till internationell lägesbestämning, Svensk 

Juristtidning, 1971, s. 698. 
44 SOU 2007:22 s. 52.  
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Om vi sedan återgår till att söka definiera den enskildes integritet brukar den liknas vid en ”sfär” 

som omsluter den enskilde i olika skikt.45 De yttre skikten rör den enskildes fysiska integritet 

(personlig frihet och rörelsefrihet), hens materiella integritet (egendomsskyddet), hens rumsliga 

integritet (hemfriden), hens materiella integritet (egendomsskyddet) och slutligen hens 

kroppsliga integritet (skydd för liv och hälsa, mot ingrepp i eller mot kroppen). Exempel på 

intrång i dessa yttre skikt kan vara fängelsestraff, expropriation, husrannsakan och 

kroppsbesiktning m.m..46 Ser man sedan till de innersta skikten rör de en persons privata sfär 

och är därför nära förbundna med individen och hens personlighet – ett angrepp på denna inre 

sfär blir därför ett angrepp mot någons person.47 Den privata sfären brukar även kallas för den 

personliga integriteten i ideell mening, och utgör kvintessensen i detta arbete.48  

 

Det finns emellertid ett uppenbart problem när man talar om någons privata sfär och angrepp 

mot densamma. Alla människor har en högst subjektiv idé om den privata sfärens storlek och 

omfång beroende på personens bakgrund i vid mening.49 Det den ena personen således uppfattar 

som ett angrepp mot sin personliga integritet, kommer en annan uppfatta som ett harmlöst 

legitimt förfarande. När det därför sedan kommer till att avgöra vad som mer exakt bör ingå i 

det rättsligt skyddsvärda område för den personliga integriteten kommer avvägningar av någon 

eller några behöva ske som i sig kan uppfattas som högst subjektiva. Vidare förändras 

uppfattningarna om vad som bör höra till den personliga integriteten med tidens gång i takt med 

att samhället utvecklas.50 Det är bl.a. av dessa skäl som flertalet utredningar förhåller sig vaga 

till begreppet personlig integritet. Däremot framträder en gemensam och viktig nämnare: 

utredningarna tycks vara överens om att alla och envar är tillförsäkrade en egen personlig sfär 

där oönskade intrång ska kunna avvisas.  Eller – som det också uttrycks – den enskilde ska vara 

tillförsäkrad en rimlig, fredad, privat zon.51  

 

Eftersom det är svårt att finna ett entydigt integritetsbegrepp är det i mångt och mycket ett 

medvetet val att inte fastställa en definition. I praktiken har detta visat sig inte utgöra något 

                                                 
45 SOU 2007:22 s. 65.  
46 SOU 2008:3 s. 340 och SOU 2007:22 s. 65.  
47 SOU 2007:22 s. 54 och s. 65.  
48 Se exv. RF 2 kap. 6 § 1-2st; SOU 2008:3 s. 95 och 340; SOU 2007:22 s. 54 och s. 63; Strömholm, 

Stig, Integritetsskyddet - Ett försök till internationell lägesbestämning, Svensk Juristtidning, 1971, s 

698.  
49 SOU 2007:22 s. 54.  
50 SOU 2007:22 s. 54.  
51 SOU 2007:22 s. 53-54; SOU 2016:41 s. 39; Jfr prop. 2009/10:85 s. 67, prop. 2005/06:173 s. 15 och 

SOU 2008:3 s. 95 som talar om en fredad ”sfär” eller ”sektor”.   
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större problem. Utformandet av integritetsskyddet i Sverige och på andra håll har nämligen 

snarare haft sin utgångspunkt i att förbjuda företeelser som inte ansetts försvarbara.52 

Följaktligen har innebörden av personlig integritet hamnat i skymundan för att istället ge plats 

för frågan om vad det är som egentligen ska skyddas.53 I den svenska rättsordningen har därför 

omfattningen av skyddet för den personliga integriteten bestämts inte genom diverse 

definitioner, utan genom summan av olika skyddsregler av skiftande karaktär.54 Det nu sagda 

kan tydligt exemplifieras av skyddsreglerna i PDL som reglerar polisens 

personuppgiftsbehandling bl.a. inom ramen för dess underrättelseverksamhet. När PDL 

reformerades 2012 gavs ingen fördjupad definition av vad den personliga integriteten innebär 

inom området för den polisiära personuppgiftsbehandlingen. Istället nöjde sig förarbetena med 

att konstatera att ”en kränkning av integriteten innebär ett oönskat intrång i en fredad sfär som 

den enskilde bör vara tillförsäkrad.”55 Lagtekniskt kom därför fokus istället att ligga på vilka 

faktorer som utgör intrång i den personliga integriteten:  

 

Även om det alltså inte är möjligt att entydigt definiera vad som avses med begreppet personlig 

integritet torde det stå klart att vissa faktorer är särskilt viktiga att ta hänsyn till när det gäller att 

bedöma intrånget i den personliga integriteten vid automatiserad behandling av personuppgifter. 

Sådana faktorer är arten av de personuppgifter som ska få behandlas, vilka som ska ha tillgång till 

uppgifterna – genom direktåtkomst eller på annat sätt –, hur sökning ska få ske, hur lång tid 

personuppgifterna ska få sparas samt vilken kontroll av verksamheten som finns.56 

 

I bestämmandet av skyddsregelverket i PDL har lagstiftaren vidare vägt motstående legitima 

intressen mot varandra för att bestämma vad som utgör ett försvarbart, dvs. proportionerligt, 

intrång i den personliga integriteten. Inom området för polisens personuppgiftsbehandling 

utgörs dessa intressen av den enskildes intresse av att ha sin integritet fredad och det 

samhälleliga polisiära intresset av att förebygga och bekämpa brott.57 I förarbetena står att 

enbart det förhållandet att omfattande uppgifter om en enskilds privata förhållanden kan komma 

att sammanställas och göras tillgängliga inom polisens verksamhet kan uppfattas som ett 

integritetsintrång.58 Således kan man förstå polisens hemliga personuppgiftsbehandling som ett 

                                                 
52 SOU 2007:22 s. 52. 
53 SOU 2007:22 s. 52 och SOU 2016:41 s. 147-148. 
54 SOU 2007:22 s. 52. 
55 Prop. 2009/10:85 s. 67.  
56 Prop. 2009/10:85 s. 67-68. Se vidare avsnitt 3.  
57 Prop. 2009/10:85 s. 67-68; prop. 2009/10:80 s. 178; SOU 2007:22 s. 52. 
58 Prop. 2009/10:85 s. 68. 
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berättigat intrång, förutsatt att den följer de skyddsregler som bl.a. PDL uppställer för sagda 

behandling.59 Väljer polisen – medvetet eller omedvetet – att inte följa regelverket är det att 

bedöma som en kränkning av skyddet för den personliga integriteten. 

 

2.3 Skyddet för den personliga integriteten – gällande rätt och internationella 

överenskommelser 

 

2.3.1 Regeringsformen 

Skyddet för den personliga integriteten är först och främst reglerad i regeringsformen. I RF 1 

kap. 2 § första stycket slås fast att den offentliga makten ska utövas med respekt för bl.a. den 

enskilda människans frihet och i fjärde stycket står att det allmänna ska verka bl.a. för att värna 

den enskildes privatliv och familjeliv. Bestämmelsen är dock ett målsättningsstadgande som 

saknar bindande verkan för det allmännas utövning av den offentliga makten.60 Sedan 2011 

finns däremot en rättsligt bindande61 bestämmelse i RF 2 kap. 6 § andra stycket som anger att 

var och en är gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga 

integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den 

enskildes personliga förhållanden.  

 

Bakgrunden till en ny tvingande bestämmelse i RF var att lagstiftaren ansåg att det var behövligt 

med ett utökat skydd för den personliga integriteten, i första hand utifrån den enskildes intresse 

av att skydda information om sina personliga förhållanden.62 Särskilt viktigt ansågs ett utvidgat 

skydd för den enskildes integritet avseende åtgärder som den enskilde inte kan få kännedom 

om eller påverka genom ett krav på frivilligt godkännande.63 Sådana hemliga åtgärder, dvs. 

åtgärder där sekretesskäl kan åberopas gentemot den enskilde vars uppgifter behandlas, är 

vanliga inom polisens brottsbekämpande verksamhet, och är särskilt känsliga ur 

integritetssynpunkt. Den enskilde kan i dessa fall inte få kännedom om de vidtagna åtgärderna 

och saknar då även möjlighet att tillvarata sina egna integritetsintressen.64 

 

                                                 
59 Se vidare avsnitt 3 om skyddsreglerna i PDL och PUL. 
60 SOU 2008:3 s. 95. 
61 SOU 2008:3 s. 95-96. 
62 Prop. 2009/10:80 s. 175 och s. 177.  
63 Prop. 2009/10:80 s. 178. 
64 Prop. 2009/10:80 s. 178. 
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Skyddet i RF 2 kap. 6 § andra stycket får inskränkas (RF 2 kap. 20–22 §§ och 25 §). Av RF 2 

kap. 21 § framgår dock att begränsningar i den grundlagsskyddade rätten till personlig integritet 

endast får göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. 

Begränsningen får däremot aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål 

som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria 

åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Här föreskrivs alltså en 

proportionalitetsavvägning även om termen proportionalitet inte nämns.65 Som redan nämnts 

har en sådan inskränkning av den personliga integriteten skett genom bl.a. PDL som föreskriver 

att polisen får behandla uppgifter om den enskilde i dess brottsbekämpande verksamhet.66  

 

2.3.2 Europakonventionen om mänskliga rättigheter 

EKMR utgör en integrerad del av den svenska rättsordningen, och intar dessutom en 

särställning då det i grundlag införts ett förbud mot att lag eller annan författning meddelas i 

strid med konventionen (RF 2 kap. 19 §).67 Av de mänskliga rättigheter som konventionen 

omfattar, är det framförallt artikel 8 och 13 som är av betydelse för skyddet för den personliga 

integriteten och myndigheters behandling av personuppgifter.68 Enligt art. 8 p. 1 har var en rätt 

till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Denna rättighet får 

inskränkas under vissa förutsättningar. Enligt art. 8 p. 2 får en sådan inskränkning ske om det 

sker med stöd av lag och om det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle, exv. med hänsyn 

till statens säkerhet eller till förebyggande av oordning eller brott (m.a.o. om åtgärden är 

proportionerlig).  Rätten till privatliv har som redan nämnts ingen allmänt accepterad definition. 

Av Europadomstolen har den dock givits en vid tolkning och omfattar därmed en mängd olika 

företeelser och åtgärder, däribland polisens (hemliga) behandling av enskildas 

personuppgifter.69 I artikel 13 föreskrivs sedan att var och en, vars i konventionen angivna fri- 

och rättigheter kränkts, ska ha tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet 

och detta även om kränkningen gjorts av någon under utövning av offentlig myndighet. Det 

räcker här att någon påstår sig vara offer för ett brott mot konventionen för att denna person ska 

                                                 
65 SOU 2008:3 s. 105.  
66 Se vidare avsnitt 2.3.7 och 3. 
67 SOU 2008:3 s. 71.  
68 Prop. 2009/10:85 s. 46; SOU 2008:3 s. 72; SOU 2016:41 s. 151; Ds 2007:43 s. 72; Danelius, Hans. 

Mänskliga rättigheter i europeisk praxis. En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga 
rättigheterna. 5 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, s. 386. 
69 SOU 2016:41 s. 151-152 och Danelius mänskliga rättigheter i europeisk praxis s 386 ff. Se vidare 

avsnitt 6 för en fördjupad redogörelse samt praxis. 
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få ha tillgång till ett nationellt rättsmedel för att få sitt påstående prövat, och om det behövs, 

någon form av gottgörelse.70  

 

2.3.3 Dataskyddskonventionen 

Skyddsregler av betydelse för den personliga integriteten avseende personuppgiftsbehandling 

finns även i Europarådets konvention från år 1981 om skydd för enskilda vid automatisk 

databehandling av personuppgifter [cit. dataskyddskonventionen]. Samtliga medlemsstater har 

ratificerat konventionen varför den således är bindande för dem.71 Konventionens innehåll kan 

sägas vara en precisering av det skydd för enskilda som finns i EKMR art. 8 vid automatisk 

databehandling, och syftar dels till att säkerställa skyddet för den personliga integriteten, dels 

till att främja ett fritt informationsflöde mellan gränserna. Konventionen innehåller principer 

för dataskydd som medlemsstaterna ska iaktta i sin nationella lagstiftning. Dessa principer 

innebär bl.a. att personuppgifter som är föremål för automatisk databehandling ska hämtas in 

och behandlas på ett korrekt sätt och för särskilt angivna ändamål, att uppgifterna ska vara 

relevanta för ändamålen, vara riktiga, och att de inte får bevaras längre än vad som är 

nödvändigt med ändamålen.72 

 

Dataskyddskonventionens roll som riktmärke för automatiserad behandling av personuppgifter 

inom EU har i princip tagits över av dataskyddsdirektivet (se nedan). Direktivet omfattar dock 

inte personuppgiftsbehandling inom områden som allmän säkerhet, statens säkerhet, och statens 

verksamhet inom straffrättens område. Således är dataskyddskonventionen aktuell avseende 

polisens automatiserade behandling av personuppgifter.73 

 

2.3.4 Europarådets rekommendation No. R (87) 15 

Utöver dataskyddskonventionen har Europarådet även tagit fram rekommendationer om 

dataskydd för olika sektorer. Inom polissektorn finns rekommendation No. R (87) 15 som 

reglerar den polisiära personuppgiftsbehandlingen. Likt dataskyddskonventionen innehåller 

rekommendationen ett antal skyddsregler för personuppgifter som polisen samlar in, lagrar, 

använder eller överför med hjälp av automatiserad behandling i syfte att förhindra eller 

                                                 
70 Danelius, Hans. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis. En kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna. 5 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, s 538-540. Se vidare 

avsnitt 6 för en fördjupad redogörelse av artikel 8 och 13. 
71 Prop. 2009/10:85 s. 47.  
72 Prop. 2009/10:85 s. 47. 
73 Prop. 2009/10:85 s. 47; Ds 2007:43 s. 73.  
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bekämpa brott eller att upprätthålla allmän ordning. Endast sådana uppgifter som är nödvändiga 

för att förhindra en verklig fara eller bekämpa ett visst brott får samlas in, såvida inte nationell 

lagstiftning säger annat. Vidare ska olika kategorier av lagrade uppgifter så långt det är möjligt 

kunna skiljas från varandra beroende på deras tillförlitlighet och riktighet. I synnerhet ska 

uppgifter som grundar sig på fakta kunna skiljas från de som grundar sig på omdömen eller 

personliga värderingar.74  

 

2.3.5 Europeiska unionens stadga om de grundläggande mänskliga rättigheterna 

EU-stadgan är rättsligt bindande för medlemsstaterna och syftar till att kodifiera de 

grundläggande fri- och rättigheter EU redan erkänner.75 I artikel 7 finns en likalydande 

bestämmelse som EKMR art. 8 som stadgar att var och en har rätt till respekt för sitt privatliv 

och familjeliv, sin bostad och sina kommunikationer. Dessutom finns ett skydd för var och ens 

personuppgifter som rör hen i art. 8. Dessa personuppgifter ska enligt p. 2 behandlas lagenligt 

för bestämda ändamål och på grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan 

legitim och lagenlig grund. Var och en har också rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som 

rör hen och att få rättelse av dem. Enligt p. 3 ska slutligen en oberoende myndighet kontrollera 

att reglerna efterlevs.  

 

När det sedan kommer till rättigheternas räckvidd stadgas i art. 52 att varje begränsning i 

utövningen av de rättigheter och friheter som erkänns i stadgan ska vara föreskriven i lag och 

vara förenlig med proportionalitetsprincipen och det väsentliga innehållet i fri- och 

rättigheterna. I den mån rättigheterna i stadgan motsvarar rättigheter i EKMR ska de ha samma 

innebörd och räckvidd.76 

 

2.3.6 Dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen 

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för 

enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 

sådana uppgifter [cit. dataskyddsdirektivet] syftar till att dels garantera ett starkt och likvärdigt 

skydd avseende behandlingen av enskildas personuppgifter i alla medlemsstater, dels främja ett 

fritt flöde av information mellan medlemsstaterna i EU. Som redan nämnts gäller inte direktivet 

statens personuppgiftsbehandling som rör allmän säkerhet, statens säkerhet, försvar och statens 

                                                 
74 Angående detta stycke, se prop. 2009/10:85 s. 48 och Ds 2007:43 s. 75.  
75 Prop. 2009/10:85 s. 48.  
76 Prop. 2009/10:85 s. 48.  
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verksamhet inom straffrättens område. Därför faller polisens personuppgiftsbehandling inom 

ramen för dess brottsbekämpande verksamhet utanför direktivets tillämpningsområde. 

Emellertid har PUL genom vilken dataskyddsdirektivet införlivats i svensk rätt, gjorts generellt 

tillämplig och omfattar därför även sådan personuppgiftsbehandling som faller utanför 

direktivets tillämpningsområde.77  

 

PUL innehåller de generella riktlinjer för all behandling av personuppgifter som är helt eller 

delvis automatiserad, dvs. i första hand datoriserad. Lagen innehåller således de generella regler 

som följer av dataskyddsdirektivet om vilka krav som ställs vid behandling av personuppgifter, 

när sådan behandling är tillåten, information som ska lämnas till den registrerade, korrigering 

av personuppgifter m.m. Särreglering i annan lag eller förordning, såsom t.ex. i PDL, gäller 

dock framför PUL.78   

 

2.3.7 Polisdatalagen  

Polisens personuppgiftsbehandling inom sin brottsbekämpande verksamhet regleras av 

polisdatalagen (PDL) som kompletteras av ett antal uttömmande bestämmelser i PUL. PDL 

utgör alltså ett komplement till PUL avseende skyddet för den personliga integriteten.79 Syftet 

med PDL enligt 1 § är att ge polisen möjlighet att behandla personuppgifter på ett 

ändamålsenligt sätt i sin brottsbekämpande verksamhet och att skydda människor mot att deras 

personliga integritet kränks vid sådan behandling. Redan i portalbestämmelsen har lagstiftaren 

således velat poängtera den proportionalitetsavvägning som förekommit lagen, den mellan det 

statliga intresset av en effektiv och rättssäker brottsbekämpning och den enskildes intresse av 

skydd mot otillbörliga intrång i sin personliga integritet.80  

 

PDL ersatte en tidigare polisdatalag. Syftet med nya PDL är att vara mer teknikneutral och 

flexibel genom att den ger polisen ramarna för sin personuppgiftsbehandling utan att i detalj 

närmare ange formerna för behandlingen. Detta innebär dock inte att det är polisen själv som 

får avgöra vilken personuppgiftsbehandling som ska vara tillåten. I syfte att värna den 

personliga integriteten innehåller lagen bestämmelser som reglerar polisens möjligheter att 

                                                 
77 Angående detta stycke, se prop. 2009/10:85 s. 49 och Ds 2007:43 s. 76-77.  
78 Angående detta stycke, se prop. 2009/10:85 s. 49-50 och Ds 2007:43 s. 76-78. 
79 Prop. 2009/10:85 s. 67. 
80 Prop. 2009/10:85 s. 66-67. 
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behandla personuppgifter.81 Vissa av dessa skyddsbestämmelser kommer presenteras närmare 

i avsnitt 3.  

 

2.4 Sammanfattande synpunkter 

Sammanfattningsvis kan man säga att alla och envar i Sverige är tillförsäkrade att ha sin 

personliga integritet fredad från oönskade intrång. Att så är fallet framgår av såväl nationella 

som internationella författningar som stadgar att den personliga integriteten ska värnas och 

skyddas. Skyddet för den personliga integriteten utformas emellertid olika i regelverken. 

Centralt vid utformningen av sagda skydd är inte definitionen av vad den personliga integriteten 

innebär, utan snarare vilka faktorer som anses utgöra intrång i den. Staten får emellertid 

inskränka skyddet för den personliga integriteten så länge det sker under givna, i lag förankrade, 

förutsättningar.82 

 

Vad gäller polisens personuppgiftsbehandling inom ramen för underrättelseverksamhet är den 

särskilt känslig från integritetssynpunkt.83 All hemlig behandling av personuppgifter kan 

nämligen ses som ett presumerat oönskat intrång i den personliga integriteten hos den vars 

uppgifter behandlas.84 Genom införandet av PDL har därför en inskränkning av 

integritetsskyddet skett i.o.m. att polisen får behandla uppgifter om enskilda utan deras 

samtycke och utan att de informeras.  Inskränkningen motiveras av att polisen har ett legitimt 

samhälleligt intresse av att förebygga och bekämpa brott.85 Regler för att förhindra otillbörliga 

intrång i (dvs. kränkningar av) integritetsskyddet har dock införts i PDL. Däribland dessa 

skyddsregler ska gås igenom i nästa avsnitt.   

 

3 Den personliga integriteten inom polisens underrättelseregister 

 

3.1 Inledning  

Detta avsnitt ska behandla hur skyddet för den personliga integriteten närmare utformats 

beträffande polisens personuppgiftsbehandling inom ramen för underrättelseverksamhet. Först 

görs en genomgång av vad underrättelseverksamhet är och hur underrättelseenheten i praktiken 

                                                 
81 Prop. 2009/10:85 s. 61.  
82 RF 2 kap. 20-22 §§ och 25 §. Se avsnitt 2.3.1. 
83 Prop. 2009/10:85 s. 104. 
84 Prop. 2009/10:85 s. 67-68. 
85 Prop. 2009/10:85 s. 67-68; prop. 2009/10:80 s. 178; SOU 2007:22 s. 52. 
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kan bedriva sin verksamhet. Därefter ges en översiktlig beskrivning av utvalda skyddsregler i 

PDL och PUL som är särskilt viktiga för skyddet av den personliga integriteten.86 Slutligen 

kommer ett avsnitt med sammanfattande synpunkter.   

 

3.2 Om polisens underrättelseverksamhet 

Polisens underrättelseverksamhet består främst i att samla in, bearbeta och analysera 

information om misstänkt brottslig verksamhet, utan att det för den delen finns misstanke om 

något konkret brott.87 Inhämtningen av information sker på olika sätt. I stor utsträckning sker 

det genom öppna källor, genom informatörer eller andra hemliga källor. Polisen kan även 

samarbeta med andra nationella myndigheter, internationella organ och företag. En viktig del i 

informationsinhämtningen utgörs dock av s.k. inre spaning, alltså sökande efter information 

som redan finns tillgänglig inom polisen. I detta ingår bl.a. sökning i register.88 

 

Informationen underrättelseenheten samlar in bearbetas och analyseras, och leder så 

småningom fram till s.k. underrättelser. Underrättelserna delges sedan den operativa enheten 

som, med underrättelserna som underlag, fattar beslut om prioriteringar och adekvata 

brottsförebyggande aktiviteter. Det är underrättelseenheten som avgör vilka underrättelser som 

ska vidareförmedlas den operativa enheten eller andra offentliga funktionärer inom polisen och 

hur.89 Underrättelseenheten ansvarar således för att annan personal inom polisen hålls 

informerad om bl.a. vilka underrättelsebehoven är. Behoven kan bl.a. bestå av att identifiera 

vilka områden som är av särskilt intresse, eller vilka företeelser eller personer som det är särskilt 

viktigt att vara uppmärksam på. Informationen som delges den operativa enheten, däribland 

poliser i yttre tjänst, kan i dessa fall vara mer generell eller avse vissa utpekade personer som 

misstänks för delaktighet i brottslig verksamhet. Merparten av underrättelseinformationen 

stannar dock inom underrättelseenheten då det primärt är slutsatserna av den bearbetade 

kunskapen som förmedlas vidare till andra delar av Polismyndigheten.90   

 

                                                 
86 Jfr prop. 2009/10:85 s. 67-68 som talar om att vissa faktorer är särskilt viktiga vid bedömningen av 

intrånget i den personliga integriteten.  
87 Prop. 2009/10:85 s. 104 och s. 106. 
88 Prop. 2009/10:85 s. 105. 
89 Prop. 2009/10:85 s. 106.  
90 Prop. 2009/10:85 s. 106. 
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Hur underrättelseenheten i praktiken bedriver sitt arbete är sekretessbelagt.91 Däremot har ett 

exempel på hur underrättelseenheten förmedlar vidare sina slutsatser offentliggjorts, nämligen 

s.k. KUT-info, eller kriminalunderrättelseinformation.92 KUT-info är informationsblad som 

distribueras vanligen veckovis till ett större antal mottagare på Polismyndigheten. 

Informationsbladen innehåller bl.a. uppgifter om efterlysta personer, fotografier och 

signalement av oidentifierade gärningsmän, frigivningar, permissioner, brott av polisiärt 

intresse samt uppgifter om dolda vapen och tillvägagångssätt vid brott m.m.93 Syftet med KUT-

info är att snabbt sprida väsentlig information som polisanställda har behov av i sin tjänst.94 

 

3.3 Närmare om PDL och dess tillämpningsområde 

I PDL 1 kap. 2 § första stycket står att lagen gäller vid behandling av personuppgifter i den 

brottsbekämpande verksamheten bl.a. vid Polismyndigheten. I andra stycket står vidare att PDL 

gäller för sådan behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad. Lagen 

gäller även för annan behandling av personuppgifter, om uppgifterna ingår i eller är avsedda att 

ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller 

sammanställning enligt särskilda kriterier.  

 

För att PDL ska vara tillämplig är det första kravet alltså att polisens verksamhet innefattar 

behandling av personuppgifter. Vad som avses med dessa begrepp står att finna i PUL 3 §, dit 

PDL 2 kap. 2 § 1 p. hänvisar. Personuppgifter inbegriper all slags information som direkt eller 

indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Med behandling av personuppgifter 

avses vidare varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, t.ex. 

insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, användning, spridning eller annat 

tillhandahållande, sammanställning eller samkörning och utplåning eller förstöring. Kravet på 

att behandlingen primärt ska vara helt eller delvis automatiserad innebär att helt manuell 

behandling av personuppgiftsbehandling, som inte ingår i någon samling som är tillgänglig för 

sökning, faller utanför lagens tillämpningsområde.95  

                                                 
91 OSL 18 kap. 2 §. Se vidare avsnitt 4.2. 
92 Prop. 2009/10:85 s. 477.  
93 Prop. 2009/10:85 s. 477; SIN uttalande 2013-11-15, Polismyndigheten i Skånes behandling av 

personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd ”Kringresande”, Dnr 173-2013, s 2.  
94 Prop. 2009/10:85 s 478. KUT-info har numera dock bytt namn till OBS-info, operativ brotts- och 

spaningsinformation. Innehållet är dock fortfarande detsamma, se SIN uttalande 2013-11-15, 

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd 

”Kringresande”, Dnr 173-2013, s 3.  
95 Prop. 2009/10:85 s. 306.  
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För att PDL ska vara tillämplig krävs även att polisens behandling av personuppgifter sker i 

dess brottsbekämpande verksamhet. För att tolka vilka polisiära uppgifter som närmare faller 

in under denna verksamhetstyp har i förarbetena gjorts en jämförelse till polislagen (1984:387) 

[cit. PL] 2 § som anger att polisen bl.a. ska förebygga, förhindra och upptäcka brott och andra 

störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten. De polisuppgifter som anges i 

bestämmelsen har förvisso till viss del ändrats i lagstiftningen, men bestämmelsen kan ändå 

fungera som utgångspunkt även för PDL:s tillämpningsområde.96  

 

3.4 Om skyddsreglerna i PDL och PUL 

 

3.4.1 Berättigat ändamål 

PDL innehåller, som nämnts i avsnitt 2, ett antal regler vars syfte är att tillse att bl.a. 

Polismyndigheten inte kränker skyddet för den personliga integriteten när den behandlar 

personuppgifter. En första dylik skyddsregel finns i PDL 2 kap. 7 § som anger de tillåtna 

ändamålen för polisens personuppgiftsbehandling. Noga och precist formulerade ändamål 

säkerställer att polisens behandling av personuppgifter de facto fyller ett reellt och legitimt 

behov.97  

 

Att polisens personuppgiftsbehandling inom ramen för sin underrättelseverksamhet är ett 

tillåtet och berättigat ändamål framgår indirekt av PDL 2 kap. 7 § 1 p.  som anger att 

personuppgifter får behandlas för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet.98 

Enligt förarbetena avser bestämmelsen all sådan brottsbekämpande verksamhet som inte direkt 

kan knytas till en brottsutredning, däribland polisens underrättelseverksamhet.99 Den rent 

brottsutredande verksamheten, exv. inom ramen för förundersökningar, faller således utanför 

första punktens tillämpningsområde.100 I gamla polisdatalagen (1998:622) [cit. GPDL] brukade 

lagstiftaren explicit ordet underrättelseverksamhet bl.a. i 3 och 14 §§ GPDL 

(kriminalunderrättelseverksamhet respektive kriminalunderrättelseregister). I.o.m. nya PDL 

                                                 
96 Prop. 2009/10:85 .s 74-75; DI beslut 2015-06-24, Tillsyn enligt polisdatalagen (1998:622), 

polisdatalagen (2010:361) samt personuppgiftslagen (1998:204) – behandling av personuppgifter 

avseende brottsoffer m.m., Dnr 2790-2014, s 10. Jfr PL 2 § 1-3pp. 
97 SIN uttalande med beslut 2016-03-16, Polismyndighetens behandling av personuppgifter vid 

Ekobrottskansliet, Dnr 48-2015, s 6; Jfr prop. 2009/10:85 s. 68. 

98 Prop. 2009/10:85 s. 102.  
99 Prop. 2009/10:85 s. 102 och s. 104. 
100 Den brottsutredande verksamheten är dock ett legitimt ändamål enligt PDL 2 kap. 7 § 2p. 
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ville lagstiftaren dock frångå dessa begrepp då de lett till tillämpningssvårigheter och oklarheter 

för polisen. Därför kom ändamålsbestämmelserna i nya PDL att omformuleras för att vidga den 

verksamhet som kan och bör omfattas.101  

 

3.4.2 Grundläggande krav på personuppgiftsbehandlingen 

Utöver kravet på ett berättigat ändamål, innehåller PDL 2 kap. 2 § 3 p. – genom hänvisning till 

PUL 9 § – ytterligare grundläggande krav på polisens personuppgiftsbehandling. Dessa krav är 

bl.a. följande  

a) att personuppgifter behandlas bara om det är lagligt, 

b) att personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt, och i enlighet med god sed, 

c) att personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade 

ändamål, 

d) att personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för 

vilket uppgifterna samlades in, 

e) att de personuppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i förhållande till 

ändamålen med behandlingen, 

f) att inte fler personuppgifter behandlas än som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen 

med behandlingen, 

g) att de personuppgifter som behandlas är riktiga och, om det är nödvändigt, aktuella, 

h) att alla rimliga åtgärder vidtas för rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter 

som är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålen med behandlingen. 

 

Bestämmelsen gås inte igenom närmare i detta arbete, utan här hänvisas till kommentaren till 

PUL för den som är intresserad av en djupare redogörelse.102 Några kommentarer bör dock här 

tilläggas: Vad gäller punkten a och kravet på laglighet, har HFD slagit fast att punkten innebär 

att personuppgiftsbehandlingen ska vara förenlig med bestämmelserna i just PUL och ingen 

annan författning och de föreskrifter som meddelats med stöd av den.103 Punkten c innebär att 

det berättigade ändamålet ska vara bestämt redan när uppgifterna samlas, att ändamålet inte får 

vara för allmänt hållet och att det ska vara uttryckligt angivet.104 Punkten e och f innebär kort 

                                                 
101 Prop. 2009/10: 85 s. 101-103.  
102 Öman, Sören och Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen. En kommentar, 2016-12-20, 

zeteo.wolterskluwer.se  
103 HFD 2016 ref. 40. 
104 Öman, Sören och Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen. En kommentar, 2016-12-20, 

zeteo.wolterskluwer.se, avsnitt 9 §, under rubriken ”ändamålen med behandlingen – punkt c och d”. 
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och gott att ovidkommande uppgifter inte får behandlas i förhållande till det berättigade och 

preciserade ändamål som bestämts.105 Kravet på att uppgifterna vidare ska vara riktiga i punkt 

h, innebär att de ska stämma överens med de verkliga förhållandena – är de inte det ska 

myndigheten rätta, blockera eller utplåna uppgifterna.106 

 

3.4.3 Känsliga personuppgifter 

Vissa personuppgifter anses särskilt integritetskänsliga, varför behandlingen av dem är mycket 

begränsad. Sådana känsliga personuppgifter avser någons ras, etniska ursprung, politiska 

åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening och uppgifter om 

någons hälsa eller sexualliv. De får enligt PDL 2 kap. 10 § aldrig behandlas enbart pga. någon 

av dessa grunder. Det är således inte tillåtet att föra register över eller på annat sätt göra 

anteckningar om enskilda, dvs. kartlägga personer, enbart på den grunden att de exv. utifrån 

etniskt ursprung kan hänföras till en viss kategori människor.107  Om uppgifter däremot 

behandlas på annan grund får de kompletteras med känsliga uppgifter när det är absolut 

nödvändigt för syftet med behandlingen. Under en utredning av ett sexualbrott kan det till 

exempel vara befogat att anteckna uppgifter om någon av de misstänktas sexualliv. Med hänsyn 

till den restriktivitet som ligger i begreppet ”absolut nödvändig” måste dock behovet av att göra 

sådana kompletteringar prövas noga i det enskilda ärendet.108  

 

3.4.4 Gemensamt tillgängliga uppgifter 

Risken för otillbörliga intrång i den personliga integriteten anses större när uppgifter registreras 

och lagras på ett sådant sätt att flera personer vid en eller flera myndigheter kan få tillgång till 

dem än när en enskild tjänsteman ensam behandlar uppgifterna utan att någon annan har 

tillgång. Därför har mera inskränkande bestämmelser avseende uppgifter som görs gemensamt 

tillgängliga införts i PDL (3 kap.).  

 

                                                 
105 Öman, Sören och Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen. En kommentar, 2016-12-20, 
zeteo.wolterskluwer.se, avsnitt 9 §, under rubriken ”Personuppgifterna kvalitet och omfattning – punkt 

e,f,g och h”. 
106 Öman, Sören och Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen. En kommentar, 2016-12-20, 
zeteo.wolterskluwer.se, avsnitt 9 §, under rubriken ”Personuppgifterna kvalitet och omfattning – punkt 

e,f,g och h”. Se vidare avsnitt 7.2 om rättelse, blockering och utplåning.   
107 Prop. 2009/10:85 s. 325. Se vidare avsnitt 7.5 om det s.k. kringresanderegistret där polisen dock 

gjorde just detta. 
108 Prop. 2009/10:85 s. 325 
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För ett effektivt brottsförebyggande arbete krävs exv. att polisen tillåts behandla uppgifter om 

personer som inte är misstänkta för något konkret brott, men som ända misstänks ägna sig åt 

någon typ av brottslig verksamhet. Att öppna för denna typ av uppgiftsamlingar anses vara 

bekymmersamt ur integritetssynpunkt. Därför ska det alltid vid denna typ av 

personuppgiftsbehandling framgå att personen inte är misstänkt, antingen genom en särskild 

upplysning eller på annat sätt (3 kap. 4 §).109   

 

Vid bedömningen av graden av integritetsintrång, har även beaktats i vilken utsträckning de 

behandlade uppgifterna kan användas för sökning och sammanställning. Ju större möjligheter 

polisen har att söka och sammanställa insamlade och lagrade uppgifter, desto större är risken 

för att behandlingen leder till oproportionerliga intrång i den personliga integriteten. Därför har 

reglerna utformats så att utgångpunkten för polisens personuppgiftsbehandling är att endast en 

viss begränsad information som kan hänföras till en individ initialt får erhållas när en 

tjänsteman brukar någons namn eller personnummer som sökbegrepp (PDL 3 kap. 6–7 §§).110 

Dessutom finns ett förbud mot att använda känsliga uppgifter som sökbegrepp (3 kap. 5 §).  

 

Som redan nämnts måste Polismyndigheten kunna utbyta, och lämna information till andra 

myndigheter. Myndigheter kan även behöva snabb tillgång till uppgifter hos andra myndigheter 

vilket kan ske exv. genom direktåtkomst till uppgifterna genom brukandet av tekniska 

hjälpmedel. Denna möjlighet har bedömts kunna utgöra ökad risk för integritetsintrång, pga. att 

systemen för direktåtkomst möjliggör för fler personer att få tillgång till personuppgifterna. För 

att därför förhindra att uppgifter blir tillgängliga även i andra fall än när det är nödvändigt av 

verksamhetsskäl, har tillgången till automatiserad information begränsats så att endast den som 

behöver en viss uppgift för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter kan få tillgång till dem genom 

direktåtkomst (3 kap. 8 §).  

 

3.4.5 Bevarande och gallring 

Polisen måste för sin brottsbekämpande verksamhet ibland kunna bevara uppgifter under en 

längre tid. Sett ur den enskildes perspektiv kan detta vara särskilt integritetskänsligt då intrånget 

i den personliga integriteten består under längre tid. Att uppgifter sparas innebär också att den 

totala mängden information om någon kan komma att öka med tiden, vilket även det kan vara 

                                                 
109 Prop. 2009/10:85 s. 68-70. 
110 Prop. 2009/10:85 s. 68-70. 
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negativt för den personliga integriteten. Därför har det ansetts nödvändigt att utforma PDL:s 

bestämmelser om gallring så att personuppgifter inte får bevaras under längre tid än vad som 

behövs för någon av de i lagen angivna ändamålen (2 kap. 12–13 §§ och 3 kap. 9–15 §§).111  

 

3.5 Sammanfattande synpunkter 

Som redan nämnts är polisens personuppgiftsbehandling inom ramen för dess 

underrättelseverksamhet särskilt integritetskänslig.112 När polisen behandlar personuppgifter i 

situationer där den med olika grad av styrka misstänker att brottslig verksamhet pågår eller 

planeras men där brottsmisstankar saknas, är det oundvikligt att närgångna uppgifter om 

personer som senare visar sig sakna all koppling till brottslig verksamhet behandlas.113 Det kan 

vara så enkelt att det börjar cirkulera rykten om att viss brottslig verksamhet sker på vissa 

platser, varför personer som har anknytning till området kan behöva undersökas. Ibland kan 

dessa rykten konkretiseras till en sådan nivå att en förundersökning inleds, eller så klarläggs 

det att ryktena saknar grund.114 Även uppgifter om personer som inte själva misstänks för brott 

kommer således behöva behandlas.115 Med beaktande därför av att underrättelseenheten i 

hemlighet måste behandla uppgifter både om personer som misstänks för brottslig verksamhet 

och de som inte gör det, fyller reglerna i PDL och PUL en oumbärlig funktion för skyddet av 

den personliga integriteten då de begränsar när och hur polisen får behandla personuppgifterna. 

 

Skyddsreglerna i PDL och PUL utgör vidare summan av en mängd avvägningar angående vilka 

intrång i den personliga integriteten som lagstiftaren anser är proportionerliga och under vilka 

förutsättningar. När den enskilde begär insyn i polisens underrättelseregister, behöver hen 

därför information om huruvida polisen följt de angivna villkoren för personuppgiftsbehandling 

enligt sagda skyddsregelverk. Om så inte är fallet, kommer den enskilde behöva veta hur 

polisen i sådant fall brustit i sin hantering och iså fall i vilken omfattning. Huruvida insyn i 

polisens underrättelseregister överhuvudtaget är möjligt, samt omfattningen av den information 

                                                 
111 Prop. 2009/10:85 s. 68-70.  
112 Prop. 2009/10:85 s. 104. Se även JO beslut 2015-03-17 Allvarlig kritik mot dåvarande 

Polismyndigheten i Skåne för bristerna vid behandlingen av personuppgifter inom myndighetens 
kriminalunderrättelseverksamhet, Dnr 5205-2013, s 13. 
113 JO beslut 2015-03-17 Allvarlig kritik mot dåvarande Polismyndigheten i Skåne för bristerna vid 

behandlingen av personuppgifter inom myndighetens kriminalunderrättelseverksamhet, Dnr 5205-

2013, s 13. 
114 SOU 1992:61 s. 272.  
115 JO beslut 2015-03-17 Allvarlig kritik mot dåvarande Polismyndigheten i Skåne för bristerna vid 

behandlingen av personuppgifter inom myndighetens kriminalunderrättelseverksamhet, Dnr 5205-

2013, s 13. 
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som i sådant fall kan göras tillgänglig är frågor som kommer behandlas i de nästkommande tre 

avsnitten. 

 

4 Insyn enligt PDL och PUL  

 

4.1 Inledning 

En av de mest grundläggande principerna i en rättsstat är att dess invånare ska skyddas från 

statliga övergrepp.116 Den enskilde ska kunna känna sig säker på att statens 

förvaltningsutövning är korrekt och inte godtycklig117, vilket i sin tur ger ett ökat förtroende för 

landets myndigheter118. För att tillse att skyddet mot övergrepp inte blir endast illusoriskt, måste 

personer på ett eller annat sätt kunna kontrollera statsförvaltningen för att sedan avgöra om den 

på något sätt är felaktig. Utan kännedom om att en myndighet exv. handlägger ett ärende där 

den enskilde är part eller på annat sätt behandlar uppgifter om denne, ges den enskilde aldrig 

tillfälle att bemöta myndighetens förvaltning. Möjligheten till insyn i frågor som rör den 

enskilde själv är således i detta sammanhang en förutsättning för att hen ska kunna utöva 

kontroll. I praktiken utgör därför insynen det mest relevanta kontrollverktyget för den enskilde 

för att hen överhuvudtaget ska kunna värna sina intressen.119 I detta avsnitt presenteras den 

enskildes rätt till insyn enligt PDL och PUL.  

 

Som detta avsnitt visar, kan sekretess åberopas mot den enskilde själv när det kommer till 

polisens underrättelseregister, trots att de uppgifter som behandlas avser hen. Detta avsnitt 

inleds därför med en redogörelse om vad sekretess innebär enligt OSL och hur sekretessen 

förhåller sig till polisens underrättelseverksamhet. Därefter går jag igenom insynsreglerna i 

PDL och PUL, för att sedan redogöra för hur insynsrätten begränsas genom sekretess. Slutligen 

följer mina sammanfattande synpunkter om problemet med gällande rätt avseende relationen 

mellan insyn och sekretess. 

 

                                                 
116 Se exv Holmberg, Erik, Om formell och reell rättssäkerhet, Förvaltningsrättslig tidsskrift 1/1961, s. 

11; Ragnemalm, Hans, Förvaltningsbesluts överklagbarhet, P.A Norstedt & Söners Förlag, Lund, 

1970, s 23.  
117 Tuori, Kaarlo, Har förvaltningsrätten en framtid? Förvaltningsrättslig tidskrift 4/2003, s. 556. 
118 SOU 2013:42 s. 61; jfr prop. 1997/98:97 s. 64 och s. 66. 
119 Strömberg, Håkan och Lundell, Bengt. Allmän förvaltningsrätt. 25 uppl., Liber, Malmö, 2011. 

s. 113 ff. 
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4.2 Allmänt om sekretess för polisens underrättelseverksamhet 

Enligt OSL innebär sekretess ett förbud mot att röja en uppgift, oavsett om det sker muntligen, 

genom utlämnande av allmän handling eller på något annat sätt (OSL 3 kap. 1 §). Sekretess 

begränsar därför den handlingsoffentlighet som normalt råder enligt TF 2 kap., men den 

omfattar även sådana handlingar som inte är allmänna, s.k. handlingssekretess. Lagen begränsar 

också den yttrandefrihet var och en annars är tillförsäkrad genom RF 2 kap. 1 § 1 p., s.k. 

tystnadsplikt. Att sådana inskränkningar har skett motiveras bl.a. av hänsyn till rikets allmänna 

ordning och säkerhet samt intresset av att förebygga brott.120  

 

Enligt OSL 18 kap. 2 § råder sekretess för uppgifter som hänför sig till polisens 

underrättelseverksamhet.121 Bestämmelsen innehåller ett s.k. omvänt skaderekvisit.122 Detta 

innebär att uppgifter inte får lämnas ut såvida inte det står klart att uppgifterna kan röjas utan 

att syftet med polisens beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida 

verksamheten skadas. Annorlunda uttryckt är presumtionen alltså för sekretess. Offentlighet får 

därför som huvudregel stå tillbaka till förmån för sekretess avseende uppgifter som hänför sig 

till polisens underrättelseverksamhet (OSL 12 kap. 1 §). För den enskilde kan detta innebära att 

hen hindras från att få tillgång till uppgifter om sig själv.123 

 

4.3 Närmare om insynsrätten i PDL och PUL 

 

4.3.1 Inledning 

Den enskilde har, som huvudregel, en viss rätt till insyn i polisens personuppgiftsbehandling 

inom ramen för underrättelseverksamhet. Detta framgår av PDL 2 kap. 2 § 5 p. som bl.a. 

hänvisar till PUL 23 § och 25–26 §§. PUL gör emellertid skillnad på information som ska 

lämnas självmant till den enskilde av myndigheten (23 och 25 §§) och information som ska 

lämnas först efter ansökan av den enskilde (26 §), ett s.k. registerutdrag124. Dessa två 

situationer ska i korthet beskrivas i avsnitten nedan. 

 

                                                 
120 RF 2 kap. 20-23 §§ och TF 2 kap. 2 §; prop. 1979/80:2, Del A, s. 117 f. 
121 Detta framgår av att bestämmelsen hänvisar till bl.a. PDL 2 kap. 7 § 1p. Vad som utgör 

underrättelseverksamhet hos den öppna polisen har redogjorts för i avsnitt 3. 
122 Prop. 1997/98:97 s. 67.  
123 SOU 1997:39, Del 2, s 397. Se avsnitt 4.4. 
124 Öman, Sören och Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen. En kommentar, 2016-12-20, 

zeteo.wolterskluwer.se,  avsnitt ”Information till den registrerade”.  
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4.3.2 Information som ska lämnas självmant av Polismyndigheten 

I PUL 23 § står att om uppgifter om en person samlas in från personen själv, exempelvis när 

hen anmäler ett brott denne utsatts för till polisen, ska Polismyndigheten i samband därmed 

självmant lämna den enskilde information om behandlingen av uppgifterna. Någon skyldighet 

föreligger däremot aldrig att lämna information om sådant den enskilde redan känner till (25 § 

2 st.). Den information som ska lämnas självmant är bl.a. uppgift om ändamålen med 

behandlingen samt all övrig information som behövs för att den enskilde ska kunna ta tillvara 

sina rättigheter i samband med behandlingen, såsom polisens skyldighet att lämna uppgifter, 

rätten att ansöka om information och möjligheten till rättelse125 (25 §).  Det föreligger kort och 

gott en skyldighet för polisen att påminna den enskilde om sätt hen kan kontrollera att dess 

personuppgiftsbehandling gått rätt till. Uppgifter om behandlingen lämnas enklast vid den 

första kontakten med den enskilde och kan ske både muntligt och skriftligt. Polisen kan vidare 

behandla uppgifterna enligt det angivna ändamålet och andra ändamål som är förenliga med det 

ursprungliga (jfr PUL 9 § 1 st. d), utan att behöva kontinuerligt informera den enskilde om 

behandlingen.126  

 

Den observanta läsaren märker redan nu att skyldigheten att lämna information självmant 

endast föreligger om uppgifter lämnats av den enskilde själv, men inte om andra personer 

lämnar information om den enskilde. Såsom beskrivits i avsnitt tre om polisens 

underrättelseverksamhet kommer dock merparten av dess information bl.a. från allmänheten i 

form av tips och anmälningar, från poliser såväl i yttre som inre tjänst, eller från andra interna 

register, s.k. inre spaning. Relevansen av PUL 23 och 25 §§ för den som önskar få reda på om 

polisens behandling av hens uppgifter är korrekt eller ej, är därför nästintill obefintlig.  

 

4.3.3 Information som ska lämnas efter ansökan av den enskilde 

Enligt PUL 26 § har den enskilde rätt att en gång per kalenderår få ett registerutdrag. Det 

innebär först och främst att den enskilde har rätt att få bekräftat om uppgifter om hen behandlas. 

Om uppgifter om den enskilde behandlas, har hen rätt att enligt första stycket få veta vilka 

uppgifter som behandlas, varifrån uppgifterna hämtats, ändamålen med behandlingen och till 

vilka mottagare som uppgifterna lämnats ut.127 Informationen ska vidare lämnas skriftligt och 

gratis. I andra stycket anges vissa administrativa regler om ansökan och när information ska 

                                                 
125 Se vidare avsnitt 7.2 om rättelseinstitutet. 
126 SOU 1997:39, Del 2, s 387-389. 
127 SOU 1997:39, Del 2, s. 392.  
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lämnas till den enskilde. I tredje stycket görs sen undantag för information i löpande text som 

inte fått sin slutliga utformning, dvs. minnesanteckningar och liknande.  

 

I praktiken utgör registerutdraget det mest relevanta kontrollverktyget för den enskilde. Den 

enskilde får då veta om hen överhuvudtaget finns med i ett register. Till skillnad från 

information som ska lämnas självmant av myndigheten, innehåller registerutdraget också 

information som samlats in från andra personer än den enskilde själv. Visar det sig att den 

enskildes uppgifter faktiskt har behandlats, får denne genom registerutdraget en chans att 

avgöra om de enskilde uppgifterna om hen är riktiga128 om behandlingen av dem varit lagenlig, 

och om ytterligare åtgärder från den enskildes sida krävs. Nekas den enskilde däremot tillgång 

till vissa uppgifter av sekretesskäl kan den enskilde överklaga polisens beslut.129  

 

4.4 Undantag från insynsrätten pga. sekretess 

Lagstiftaren har i PUL infört undantag från såväl plikten att lämna information självmant, som 

plikten att lämna information efter ansökan. Enligt 27 § gäller inte informationsplikten om det 

i lag eller annan författning eller i beslut som har meddelats med stöd av författning, särskilt 

har föreskrivits att uppgifter inte får lämnas ut till den enskilde. Således behöver 

Polismyndigheten inte ge ut information om sådana förhållanden för vilka det gäller 

sekretess.130 Som redan nämnts råder sekretess för uppgifter som hänför sig till polisens 

underrättelseverksamhet (OSL 18 kap. 2 §).  

 

Den praktiska konsekvensen av undantaget från informationsplikten i PUL 27 § och 

sekretessregeln i OSL 18 kap. 2 § är att den enskilde kan hindras från att få tillgång till uppgifter 

om sig själv.131 Sekretessregeln är t.o.m. så omfattande att det i ett beslut på en förfrågan om 

att få ut ett registerutdrag enligt PUL 26 § inte behöver framgå om personen förekommer i 

underrättelseregister eller inte. I förarbetena har detta motiverats med att 

”underrättelseverksamhetens natur är sådan att det endast i speciella fall [min kurs.] torde kunna 

komma ifråga att lämna ut uppgifter. Föreligger inte ett sådant fall utgår regeringen från att 

                                                 
128 Öman, Sören och Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen. En kommentar, 2016-12-20, 
zeteo.wolterskluwer.se, avsnitt 26 §.   
129 Det är då överklagandereglerna i OSL 6 kap. 7-8 §§ som är tillämpliga, innebärande att kammarrätt 

blir första instans. Se HFD 2014 ref 55. 
130 Prop. 2009/10:85 s. 85. 
131 SOU 1997:39, Del 2, s. 397. 
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även en uppgift att en person inte [min kurs.] är registrerad sekretessbeläggs.”132 Vilka 

”speciella fall” som här åsyftas utvecklas emellertid inte. Något svar finns heller inte att finna 

i praxis eller i underinstansernas avgöranden, utan domstolarna tenderar att undvika frågan helt. 

Detta kan exemplifieras av rättsfallet RÅ 2000 ref 15. Målet avser iofs. sekretessregeln för 

underrättelseverksamhet enligt gamla sekretesslagen (1980:100), [cit. SekrL] 5 kap. 1 § 2 st. 

Tillämpningsområdet för sekretessbestämmelsen är dock i huvudsak densamma som den i 

nuvarande OSL 18 kap. 2 §. Således är den praxis och de uttalanden som gjorts om tolkning 

och tillämpning av SekrL också tillämpliga för OSL.133 I målet begärde G att få läsa sin akt hos 

Säkerhetspolisen [cit. Säpo] och alla andra registreringar som gjorts om honom. Säpo avslog 

G:s begäran med hänvisning till att uppgifterna om honom omfattas av sekretess för deras 

underrättelseverksamhet enligt 5 kap. 1 § 2 st SekrL (numer OSL 18 kap. 2 §). HFD konstaterar 

först att presumtionen är för sekretess och att sekretessen omfattar uppgifter om huruvida någon 

anteckning om G finns hos Säpo eller ej. Sedan anger HFD att det endast i speciella fall torde 

kunna komma i fråga att lämna ut uppgifter till den enskilde. Slutligen skriver HFD att det inte 

står klart att en sådan uppgift om G kan röjas utan att syftet med beslutade eller förutsedda 

åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas. G:s talan kunde därför inte bifallas. 

HFD utvecklar dock aldrig när ett sekretessbrytande ”speciellt fall” kan föreligga, eller 

motsatsvis varför G:s omständigheter om att få del av uppgifter om sig själv inte kunde utgöra 

ett sådant fall. Prejudikatet talar endast om att Säpo:s intresse av att skydda rikets säkerhet i 

detta mål väger tyngre än den enskildes rätt till insyn.134  

 

Någon vägledning i frågan om när sekretess kan brytas till den enskildes fördel när hen begär 

ut uppgifter om sig själv finns inte heller att finna i underinstansernas avgöranden. Dock 

uppvisar Kammarrätterna ett lika strikt förhållningssätt till sekretess för polisens 

underrättelseverksamhet som Polismyndigheten. I ett mål från Kammarrätten i Sundsvall135 

begärde I.G. ut ett registerutdrag enligt PUL 26 § för att få information om vilka 

personuppgifter rörande honom som Polismyndigheten behandlade. Polisen lämnade ut vissa 

uppgifter, men i övrigt avslog de hans ansökan med hänvisning till sekretess enligt OSL 18 kap. 

2 §. Kammarrätten instämde i polisens bedömning om att vägrade personuppgifter omfattas av 

                                                 
132 Prop. 1997/98:97 s. 68.  
133 Lenberg, Eva, Geijer, Ulrika och Tansjö, Anna, Offentlighets- och sekretesslagen. En kommentar, 

2017-05-12, zeteo.wolterskluwer.se, avsnitt ”Förarbeten, jämförelsetabeller och nycklar”. 
134 Se även RÅ 2010 ref. 59 för vidare diskussion om vilka särskilda hänsyn som gör sig gällande för 

Säpo:s verksamhet. Se även PL 3 § 1p. 
135 Kammarrätten i Sundsvalls dom, meddelad 2015-01-23, mål nr. 2465-14. 
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sekretess utan ytterligare motivering och avslog därmed I.G:s begäran. Samma typ av korta 

resonemang finns i ytterligare fyra domar från Kammarrätten i Stockholm som även dem avsåg 

enskilds begäran om registerutdrag enligt PUL 26 §.136 Således måste rättsläget anses oklart 

avseende vilka omständigheter som kan utgöra speciella fall som kan bryta sekretessen för 

polisens underrättelseverksamhet.  

 

4.5 Sammanfattande synpunkter 

Tidigare rådde absolut sekretess för samtliga polisiära register, inklusive de s.k. 

underrättelseregistren. När GPDL infördes, avskaffades dock denna stränga sekretess för 

registren med undantag för belastningsregistret. Lagstiftaren ansåg det nämligen behövligt med 

en lättnad i sekretessen för polisens personuppgiftsbehandling med hänsyn till proportionalitet. 

Å ena sidan fanns den enskildes intresse av insyn och kontroll – den enskilde skulle ha en 

principiell rätt att få ut uppgifter om sig bl.a. för att kunna kontrollera att uppgifterna inte 

behandlats på ett otillbörligt sätt. Å andra sidan fanns polisens intresse av att få arbete ostört 

och utan onödiga intrång från allmänheten. En person med anknytning till brottslig verksamhet 

kunde exv. ha ett starkt intresse av att få veta om polisen har uppgifter om hen. I denna situation 

skulle polisens underrättelsearbete bli meningslöst om utomstående tilläts insyn i detta arbete. 

Med beaktande av att det trots allt kan finnas utomstående personer med ett legitimt intresse av 

insyn i polisens register, avskaffades den absoluta sekretessen till förmån för nu rådande 

ordning i OSL 18 kap. 2 § med ett omvänt skaderekvisit. Skälen för att behålla den absoluta 

sekretessen ansågs helt enkelt inte tillräckliga.137 Med andra ord ska sekretessen kunna brytas 

förutsatt att rekvisiten i sekretessregeln är uppfyllda.  

 

Av förarbetena framgår vidare att nuvarande ordning med insyn och sekretess ”i allt väsentligt 

[utgör] en lämplig avvägning [min kurs.] mellan den enskildes intresse av att få information om 

behandling av uppgifter om denne och polisens intresse av effektiva medel för 

brottsbekämpning.”138 Ser man emellertid till de faktiska effekterna av lagändringen är det svårt 

att se hur insynsrätten utökats. Som detta avsnitt visat, är sekretessen som polisen kan åberopa 

gentemot den enskilde avseende uppgifter som hänför sig till dess underrättelseverksamhet så 

                                                 
136 Kammarrätten i Stockholms domar, meddelade 2014-11-25, mål nr 8437-14 och mål nr 7553-14; 

Kammarrätten i Stockholms dom, meddelad 2015-09-17, mål nr. 7031-15; jfr Kammarrätten i 

Stockholms dom, meddelad 2014-12-05, mål nr. 5294-14. 
137 Prop. 1997/98:97 s. 64-68. 
138 Prop. 2009/10:85 s. 85.  
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pass stark, att den enskilde inte ens kan få reda på om polisen överhuvudtaget behandlar 

uppgifter om hen. Endast i ”speciella fall” kan enskild i praktiken bryta sekretessen i OSL 18 

kap. 2 § men vilka fall som här åsyftas utvecklas inte, varken i förarbetena eller i praxis. Den 

ökade insyn som lagändringen skulle åstadkomma när den absoluta sekretessen hävdes, har i 

min mening därför uteblivit. Det var här närmast fråga om signalpolitik, som ska ge intryck av 

beslutsamhet men som de facto inte skapat några reella lösningar. 

 

Sammanfattningsvis är därför insynsrätten, såsom den stipuleras i PDL och PUL avseende 

polisens underrättelseregister, i praktiken illusorisk. Frågan är därför om den enskilde – på 

annan grund – kan få insyn i polisens personuppgiftsbehandling inom ramen för dess 

underrättelseverksamhet? Nästa avsnitt ska behandla frågan om den kan kräva sådan insyn i 

egenskap av part.  

 

5 Partsinsyn enligt allmänna rättsgrundsatser  

 

5.1 Inledning 

Den enskilde har en principiell rätt till insyn i ärenden och mål som rör hen själv, s.k. partsinsyn. 

Därför gäller som huvudregel inte sekretess mot parten.139 Förvaltningsrättsligt har parten 

således en priviligierad ställning i förhållande till alla andra. Detta förhållande kommer sig av 

att det i första hand är parten som har ett allmänt intresse140 av att få insyn i sina i ärenden, 

begära rättelse av felaktiga beslut och överklaga felaktiga beslut (i den mån de är överklagbara). 

Detta avsnitt behandlar därför frågan om den enskilde framgångsrikt kan åberopa partsinsyn 

för att kräva insyn i polisens underrättelseregister. Nästintill inga källor berör denna fråga 

närmare.141  

 

Avsnittet inleds med en beskrivning av partsinsynens rättsliga reglering och förhållande till 

sekretess. Partsinsynen förutsätter även att polisen handlagt enskilda ärenden i vilka den 

enskilde har ett intresse av att begära insyn. Det ska således röra sig om ärendehandläggning 

                                                 
139 OSL 10 kap. 3 §. Se nedan.  
140 Ragnemalm, Hans, Förvaltningsbesluts överklagbarhet, P.A Norstedt & Söners Förlag, Lund, 

1970, s. 23 och von Essen, Ulrik, Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 
2017-09-07, zeteo.wolterskluwer.se, avsnitt 33 §, rubrik ”partsställning”. 
141 Ingrid Helmius tar dock perifert upp frågan i sin avhandling Polisens rättsliga befogenheter vid 

spaning., Iustus Förlag AB, Uppsala, 2000, s. 213 ff. 
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inom polisens underrättelseverksamhet i vilken behandling av personuppgifter ingår. Vad ett 

ärende är för något och frågan om det finns åtgärder underrättelseenheten företar som kan ses 

som sådana enskilda ärenden, behandlas därmed också i egna avsnitt.  Därefter diskuteras 

partsbegreppet och vilka aktörer som kan agera parter i olika instanser. Sedan tar jag upp själva 

huvudfrågan, nämligen om den enskilde kan åberopa partsinsyn i ett av polisen handlagt ärende 

inom ramen för dess underrättelseverksamhet. Avsnittet avslutas med mina sammanfattande 

synpunkter.  

 

5.2 Allmänt om partsinsyn 

Med partsinsyn i ett ärende ska förstås en rätt att ta del av det utredningsmaterial, dvs. akten, 

som ligger till grund för ärendets avgörande och rätten att få ta del av det beslut ärendet 

utmynnar i.142 Partsinsynen är primärt reglerad i FL 16 §.143 FL är en lag som uppställer en viss 

minimistandard avseende myndigheters handläggning av ärenden och är en del av det 

omfattande regelverk som ska skydda den enskilde mot statliga övergrepp och godtycke.144 

FL:s regler om partsinsyn är emellertid inte tillämpliga avseende polisens brottsbekämpande 

verksamhet (FL 32 §). Detta undantag kan vid första anblick ge intrycket av att frågor om 

partsinsyn i polisens brottsbekämpande verksamhet – och därmed även dess 

underrättelseverksamhet – inte kan, eller bör, aktualiseras. Så är dock inte fallet. Rätten till 

partsinsyn har nämligen länge tillämpats inom förvaltningsrätten och har av EU-domstolen 

erkänts som en EU-rättslig princip. Partsinsynen har även ansetts så central att den av HFD 

getts status av allmän rättsgrundsats, varför den gäller oaktat författningsstöd.145  Detta innebär 

att FL 32 § i realiteten inte fyller någon funktion i fråga om rätten till partsinsyn när enskild är 

part i ett ärende.146 

 

Rätten till partsinsyn kolliderar onekligen med allehanda sekretessintressen. Den primära 

bestämmelsen som reglerar denna kollision är OSL 10 kap. 3 § (tidigare SekrL 14 kap. 5 §).147 

                                                 
142 OSL 10 kap. 3 § dit FL 16 § hänvisar; SOU 2010:29 s. 245; Strömberg, Håkan och Lundell, Bengt. 

Allmän förvaltningsrätt. 25 uppl., Liber, Malmö, 2011, s. 113. 
143 SOU 2010:29 s. 233.  
144 SOU 2010:29 s. 233; Ragnemalm, Hans. Förvaltningsprocessrättens grunder. 10 uppl., Jure, 

Stockholm, 2014, s. 37 f. 
145 SOU 2010:29 s. 233 och s. 247-248; RÅ 2001 ref. 27 som avser Åklagarmyndighetens 

brottsbekämpande verksamhet; jfr RÅ 1994 ref 79 som avser Kronofogdemyndighetens exekutiva 

verksamhet.  
146 SOU 2010:29 s. 248. 
147 Se FL 16 § och FPL 43 § som båda hänvisar till OSL 10 kap. 3 §. Se även SOU 2010:29 s. 233. 
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Bestämmelsen stadgar att sekretess inte hindrar att en enskild som är part i ett ärende hos 

domstol eller annan myndighet och som på grund av sin partsställning har rätt till insyn i 

handläggningen, tar del av en handling eller annat material i ärendet. Bestämmelsen reglerar 

vidare att den enskilde har en ovillkorlig rätt till själva beslutet ett ärende utmynnar i, även om 

beslutet är hemligt i förhållande till utomstående. Men avseende andra uppgifter i ärendet, dvs 

utredningsmaterialet148 i akten såsom exempelvis anmälningar till polisen eller utredningar, är 

partsinsynen underkastad vissa begränsningar.149 Parten kan nekas utlämnande av detta 

material, om det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att 

sekretessbelagd uppgift inte röjs. I dessa fall ska myndigheten istället på annat sätt lämna parten 

upplysning om vad materialet innehåller, exv. genom en muntlig redogörelse för innehållet, i 

den utsträckning det behövs för att parten ska kunna ta till vara sin rätt och det kan ske utan 

allvarlig skada för det intresse som sekretessen ska skydda (OSL 10 kap. 3 § 1 st. 2-3 m.)150 

Innebörden av OSL 10 kap. 3 § är således att part har en ovillkorlig rätt till det beslut 

ärendehandläggningen utmynnar i, men en villkorad rätt till utredningsmaterialet innebärande 

att delar av eller hela akten kan hållas hemlig pga. sekretesskäl. Skälen som här åsyftas kan som 

bekant vara sekretess för polisens underrättelseverksamhet enligt OSL 18 kap. 2 §.  

 

I RÅ 2001 ref. 27 klarlades vidare att partsinsynen i OSL 10 kap. 3 §151 är en s.k. 

kollisionsnorm, dvs. en bestämmelse som endast reglerar vad som ska hända om det råder 

konflikt mellan regler om sekretess och regler om partsinsyn.152 Med andra ord kan 

bestämmelsen inte i sig grunda någon rätt till partsinsyn, utan den enskilde måste ha rätt till 

sådan insyn på annan grund, exempelvis på uttryckliga bestämmelser i andra författningar än 

OSL, praxis eller allmänna rättsgrundsatser.153  

 

Sammanfattningsvis är rätten till partsinsyn när enskild är part i ett ärende en sådan allmän 

rättsgrundsats som gäller oaktat författningsstöd. Är den enskilde således part i ett ärende, har 

                                                 
148 Prop. 1971:30 s. 430-431; Strömberg, Håkan och Lundell, Bengt. Allmän förvaltningsrätt. 25 uppl., 

Liber, Malmö, 2011, s. 114. 
149 Strömberg, Håkan och Lundell, Bengt. Allmän förvaltningsrätt. 25 uppl., Liber, Malmö, 2011, s 

114.  
150 Prop. 1971:30 s. 430-431.  
151 Rättsfallet avser iofs. SekrL 14 kap. 5. Som dock redogjorts för i avsnitt 4.4, gäller äldre praxis om 

SekrL också nya OSL. 
152 Lenberg, Eva, Geijer, Ulrika och Tansjö, Anna, Offentlighets- och sekretesslagen. En kommentar, 
2017-05-12, zeteo.wolterskluwer.se, avsnitt 10 kap. 3 §.  

Avsnitt ”10:3”. 
153 RÅ 2001 ref. 27. 
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hen rätt till partsinsyn.  Förhållandet mellan parts rätt till insyn och intresset för sekretess 

avseende polisens underrättelseverksamhet är sådant att det senare i stor utsträckning ska ge 

vika för parten. Nästa fråga är därför vad ett ärende är vilket nästa avsnitt ska klargöra. 

 

5.3 Närmare om ärendehandläggning 

 

5.3.1 Om ärendebegreppet 

Någon vedertagen definition av vad ett förvaltningsärende är finns inte.  Rättskällorna brukar 

emellertid inleda med att särskilja på myndigheters handläggning av ärenden från deras faktiska 

handlande för att börja definiera begreppet. Skolexemplet för att illustrera skillnaden kommer 

från undervisningsområdet. Då en professor föreläser sysslar hen med faktisk verksamhet, men 

då hen har hand om examinationen i sitt ämne, är det fråga om handläggning av ett ärende. Den 

principiella skillnaden mellan faktiskt handlande och ärendehandläggning ligger i att 

ärendehandläggning utmynnar i – alltså avslutas med – ett beslut av något slag.154 Skiljelinjen 

är däremot inte alltid solklar mellan myndigheters faktiska handlande och handläggning. 

Ragnemalm menar att gränsdragningen till viss del är en konstruktion – bakom de flesta 

faktiska åtgärderna torde nämligen ligga ett beslut av något slag, skriftligt eller muntligt.155 

Vidare syftar ärendehandläggning ytterst till att någon ska vidta faktiska åtgärder.156  

 

Nästa fråga blir då vad ett förvaltningsbeslut är för något? Någon invändningsfri definition av 

vad ett beslut är finns inte heller. Den gemensamma nämnaren är dock att ett beslut innefattar 

ett uttalande av något slag, varigenom en myndighet vill påverka eller verka bestämmande för 

andra förvaltningsorgans eller enskildas handlande. Genom sitt uttalande klargör myndigheten 

hur den anser att en viss fråga bör lösas och avslutar därmed sin behandling av frågan.157 Det 

ska således finnas en avsikt från myndighetens sida att dirigera adressatens handlingar.158 Det 

                                                 
154 SOU 2010:29 s. 96-97; Ragnemalm, Hans. Förvaltningsprocessrättens grunder. 10 uppl., Jure, 

Stockholm, 2014, s 20-21; jfr Strömberg, Håkan och Lundell, Bengt. Allmän förvaltningsrätt. 25 

uppl., Liber, Malmö, 2011, s. 59.  
155 Ragnemalm, Hans, Förvaltningsbesluts överklagbarhet, P.A Norstedt & Söners Förlag, Lund, 

1970, s 29. 
156 SOU 2010:29 s. 96-97; Ragnemalm, Hans. Förvaltningsprocessrättens grunder. 10 uppl., Jure, 

Stockholm, 2014, s 20-21 
157 SOU 2010:29 s. 97-98; Strömberg, Håkan och Lundell, Bengt. Allmän förvaltningsrätt. 25 uppl., 

Liber, Malmö, 2011, s 59; Ragnemalm, Hans. Förvaltningsprocessrättens grunder. 10 uppl., Jure, 

Stockholm, 2014, s 21.  
158 Ragnemalm, Hans, Förvaltningsbesluts överklagbarhet, P.A Norstedt & Söners Förlag, Lund, 

1970, s 26. 
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är däremot inte ett krav att uttalandet har rättsligt bindande verkan.159 Huruvida beslutet i 

slutändan faktiskt åtföljs kommer hänga på adressatens lojalitet och på om myndigheten kan 

och vill tillgripa påtryckningsmedel.160  

 

Beslut ärenden utmynnar i har inga särskilda krav på specifik form, utan kan vara av skilda 

slag.161 Beslut kan därför, utan att förlora sin karaktär av beslut, vara formlösa eller 

formbundna, de kan rikta sig internt till myndighetens egna funktionärer, eller externt till 

allmänheten, de kan också rikta sig till en konkret angiven adressat, eller mot ett obestämt antal 

adressater och därmed också ett obestämt antal fall, s.k. normbeslut. Beslut kan även också vara 

slutliga, varigenom myndigheten skiljer sig från ärendet och de kan vara beredningsbeslut som 

endast avser att skaffa underlag för ett senare slutligt beslut.162  

 

När innebörden av ärende nu är klarlagd, utreder nästa avsnitt om någon åtgärd inom polisens 

underrättelseverksamhet kan utgöra ett enskilt ärende den enskilde kan åberopa partsinsyn i.  

 

5.3.2 Fråga om åtgärder polisen företar inom ramen för sin underrättelseverksamhet 

kan utgöra ärendehandläggning 

Polisens underrättelseverksamhet har beskrivits närmare i avsnitt 3.2. Som redan nämnts i det 

avsnittet är de allra flesta åtgärder underrättelseenheten företar hemliga, vilket gör denna 

verksamhet problematisk i och för sig. En konkret åtgärd från underrättelseenheten som dock 

har offentliggjorts är dess veckovisa informationsblad som förmedlas till olika personer inom 

Polismyndigheten, s.k. KUT-info. Informationsbladen innehåller viktiga slutsatser som 

underrättelseenheten nått genom att samla in, bearbeta och analysera information som erhållits 

från en mängd källor, inklusive interna register. KUT-info kan innehålla personuppgifter om 

bl.a. misstänkta personer och/eller personer som har anknytning till dem. Behandling av 

personuppgifter ingår således i underrättelseenhetens arbete. 

 

Underrättelseenhetens arbete med de veckovisa informationsbladen kan i min mening mycket 

väl utgöra ärendehandläggning. KUT-infon kan för det första ses som interna, formlösa beslut 

                                                 
159 Strömberg, Håkan och Lundell, Bengt. Allmän förvaltningsrätt. 25 uppl., Liber, Malmö, 2011, s 84. 
160 SOU 2010:29 s. 98. 
161 SOU 2010:29 s. 613.  
162 Märk väl att denna uppräkning inte är uttömmande: se Ragnemalm, Hans, 

Förvaltningsprocessrättens grunder. 10 uppl., Jure, Stockholm, 2014, s 22; Strömberg, Håkan och 

Lundell, Bengt. Allmän förvaltningsrätt. 25 uppl., Liber, Malmö, 2011, s 59-60. 
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som riktar sig till ett presumerat bestämt antal offentliga funktionärer inom myndigheten. Dessa 

uttalanden är inte rättsligt bindande, men ytterst är ändå syftet med dem att dirigera 

adressaternas handlande, dvs. att få enskilda personer inom den operativa enheten att vidta 

konkreta faktiska åtgärder. Detta kan exemplifieras av att underrättelseenheten i veckobladen 

föreslår att poliser i yttre tjänst övervakar vissa platser eller personer, med syftet att poliserna 

åstadkommer just det föreslagna. Således kan man säga att underrättelseenheten, genom 

informationsbladen, klargör enhetens ståndpunkt avseende vissa frågor, såsom vilka platser 

eller personer som är av särskilt intresse och som kräver ytterligare åtgärder. Därmed avslutas 

även underrättelseenhetens behandling av hur dessa frågor bör lösas. Åtgärden med att förmedla 

KUT-info innehållande underrättelseenhetens slutsatser kan således ses som slutliga beslut i 

förhållande till mottagaren.  

 

Behandlade personuppgifter utgör vidare en del av underrättelseenhetens utredningsmaterial, 

akten, i den mån informationsbladen på något sätt inkluderar personuppgifterna, dvs. om någon 

exv. utpekas som misstänkt gärningsman eller brottsoffer.  Således kan KUT-info – sett utifrån 

den enskildes vilja att utöva kontroll över polisen – vara intressant att få insyn i. Tillgång till 

informationsbladen kan vara ett sätt att säkerställa att polisen inte kränker skyddet för den 

personliga integriteten i dess personuppgiftsbehandling.  

 

Sammanfattningsvis kan den polisiära underrättelseenhetens arbete med att veckovis ge ut 

informationsblad till andra offentliga funktionärer inom myndigheten utgöra 

ärendehandläggning.  Informationsbladen är slutliga i förhållande till den mottagande polisen 

eller funktionären då de ger uttryck för underrättelseenhetens ståndpunkt i hur vissa frågor bör 

lösas. Därefter är det upp till de enskilda mottagarna att vidta de rekommenderade åtgärderna. 

Informationsbladen utgör i det här fallet formlösa, skriftliga interna beslut riktade till en större 

mängd mottagare.  

 

5.4 Närmare om part 

 

5.4.1 Allmänt om partsbegreppet  

Med part avses sökande, klagande eller annan part. Detta framgår direkt av reglerna om 

partsinsyn i FL 16 § och i FPL 43 §. I OSL 10 kap. 3 § ges i och för sig ingen närmare definition 

av partsbegreppet. Den motsvarande bestämmelsen om partsinsyn i gamla SekrL (14 kap. 5 §) 

definierade dock part just som sökande, klagande eller annan part. Av förarbetena framgår även 
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att den nya bestämmelsen i OSL endast moderniserats språkligt, och att någon ändring i sak 

därmed inte är avsedd.163 Partsreglerna i FL, FPL och OSL är således till innehållet likalydande, 

även om tillämpningsområdena för lagarna av naturliga skäl skiljer sig.164  

  

Någon legaldefinition av vem som är sökande, klagande eller annan part finns inte. Med 

sökande avses dock i regel en person som ansöker om någon åtgärd reglerad i den 

offentligrättsliga lagstiftningen. Vanligen rör det sig alltså om en enskild som ansöker om en 

lagstadgad förmån, dvs. riktar ett yrkande till myndigheten, som myndigheten sedan måste fatta 

beslut om.165 Med klagande avses den som överklagar ett beslut. Klagande kan vara sökanden 

som fått ett avslag, eller annan besvärsberättigad intressent som överklagar ett beslut. Med 

annan part avses slutligen en person som intar en ställning som är jämförbar med sökandens 

eller klagandens, dvs. vanligen den ett ingripande av något slag är riktat mot, t.ex. förklarande. 

Ofta rör det sig om ett förpliktande beslut riktat till den enskilde, som ett föreläggande eller 

förbud.166  

 

5.4.2 Fråga om den vars personuppgifter behandlas av polisen kan åberopa 

partsinsyn 

Den enskilde som söker få insyn i polisens underrättelseverksamhet genom dess 

informationsblad ansöker knappast om en lagstadgad åtgärd som polisen måste fatta beslut om. 

Därför kan gruppen sökande uteslutas från vidare diskussion. Det är lika självklart att den 

enskilde inte är annan part (förklarande) då polisens interna beslut inte riktar sig till någon 

annan än deras egna offentliga funktionärer, och dessutom inte är förpliktande. Kvar blir därför 

kretsen klaganden och frågan om den vars personuppgifter behandlas av underrättelseenheten 

kan åberopa partsinsyn i egenskap av just klagande. Som bekant kan part aldrig nekas åtkomst 

till det beslut ärendehandläggningen utmynnar i enligt OSL 10 kap. 3 §. Dessutom kan part få 

viss insyn i ärendehandläggningen enligt samma bestämmelse.  

                                                 
163 Prop. 2008/09:150 s. 368. 
164 Se prop. 1979/80:2 s. 334 med hänvisning till prop 1971:30 s. 441 f; Strömberg, Håkan, 

Partsbegreppet i förvaltningsrätten, Förvaltningsrättslig tidskrift, 4-6/1984, s. 340. Lavin, Rune, 

Några problem rörande parts tillgång till hemliga handlingar, Förvaltningsrättslig tidskrift, 1/1975, s. 

1-2. 
165 Strömberg, Håkan, Partsbegreppet i förvaltningsrätten, Förvaltningsrättslig tidskrift, 4-6/1984, s 

343. 
166 Strömberg, Håkan, Partsbegreppet i förvaltningsrätten, Förvaltningsrättslig tidskrift, 4-6/1984, s. 

341-345; SOU 2010:29 s. 246; Ragnemalm, Hans. Förvaltningsprocessrättens grunder. 10 uppl., Jure, 

Stockholm, 2014, s 91-92 och s 171-172.  
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När man diskuterar den enskildes möjlighet till partsinsyn i polisens informationsblad i 

egenskap av klagande uppstår dock en del oväntade spörsmål. Att klaganden är part hos 

besvärsinstansen och därmed har en rätt till partsinsyn hos denna instans framgår direkt av 

lag.167 Det är däremot inte givet att alla besvärsberättigade intressenter också har en rätt till 

insyn redan hos beslutsinstansen, i detta fall Polismyndigheten. Besvärsrätten eller klagorätten 

förutsätter vidare att det finns ett överklagbart beslut.168 Ställning måste således även tas till om 

de beslut polisens ärendehandläggning utmynnar i (informationsbladen) är överklagbara. Dessa 

två problem eller frågor har lagstiftaren undvikit genom att partsreglerna i FL inte är tillämpliga 

för polisens brottsbekämpande verksamhet. Då rätten till partsinsyn emellertid är en allmän 

rättsgrundsats, tar jag ändå ställning till frågorna för att kunna avgöra om den enskilde kan vara 

part i ett polisiärt (underrättelse)ärende. 

 

Rättsläget avseende frågan om samtliga besvärsberättigade intressenter också kan åberopa 

partsinsyn i första instans är oklar169 då rättskällorna inte ger några tydliga svar på denna punkt. 

Klart är endast att klaganden självfallet är part i besvärsinstansen. Problemet med frågan ligger 

primärt i att insynsrätten knyter an till gruppen sökande, klagande eller annan part, medan 

klagorätten istället tillkommer personer som är saklegitimerade, dvs. dem som ”beslutet 

angår”.170 Detta framgår av FL 22 § och FPL 33 § 2 st., som ger en allmän riktlinje om vilka 

som har klagorätt.171 Därför är kretsen klagoberättigade större än kretsen som kan uppträda som 

parter i första instans.172 Hellners och Malmqvist menar däremot att också rätten till partsinsyn 

egentligen styrs av huruvida någon är saklegitimerad, vilket talar för att den med klagorätt också 

                                                 
167 Se exv. FL 16-17 §§ och FPL 10-12 §§, 18 § och 43 §. 
168 Se exv. SOU 2010:29 s. 611-613; Ragnemalm, Hans. Förvaltningsprocessrättens grunder. 10 

uppl., Jure, Stockholm, 2014, s 170; Strömberg, Håkan och Lundell, Bengt. Allmän förvaltningsrätt. 

25 uppl., Liber, Malmö, 2011, s 197-199; von Essen, Ulrik, Wennergren, Bertil, 

Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2017-09-07, zeteo.wolterskluwer.se, avsnitt 34 §, 

rubrik ”överklagbarhet – myndighetsbeslut”.  
169 Se exv SOU 2010:29 s 246 f.; von Essen, Ulrik, Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen 
m.m. En kommentar, 2017-09-07, zeteo.wolterskluwer.se, avsnitt 33 §, rubrik ”partsställning”; 

Strömberg, Håkan, Partsbegreppet i förvaltningsrätten, Förvaltningsrättslig tidskrift, 4-6/1984, s. 347 

ff;  
170 Jfr von Essen, Ulrik, Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2017-09-

07, zeteo.wolterskluwer.se, avsnitt 33 §, rubrik ”partsställning”. 
171 För lösningar om hur klagorätten ska bedömas får man söka sig till principer utvecklade i praxis, se 

exv. RÅ 2006 ref 9; RÅ 1995 ref 77; RÅ 1994 ref 82; RÅ 1992 ref 13. Se även avsnitt 7.3.2. 

Strömberg, Håkan, Partsbegreppet i förvaltningsrätten, Förvaltningsrättslig tidskrift, 4-6/1984, s 347; 

von Essen, Ulrik, Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2017-09-07, 

zeteo.wolterskluwer.se, avsnitt 33 §, rubrik ”partsställning”. 
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får uppträda som part i första instans.173 Denna åsikt delas till viss del av Strömberg som menar 

att kretsen klagoberättigade kan ges partsställning i första instans om de exempelvis självmant 

ger sig till känna till myndigheten.174 Wennergren och von Essen stannar vid att konstatera att 

det inte är givet att intressenter som har klagorätt också kan uppträda som parter i första 

instans.175 I den fortsatta framställningen utgår jag därför från att den som är besvärsberättigad 

kanske kan kräva insyn som part redan hos Polismyndigheten, men att rättsläget avseende 

frågan är oklar. 

 

Nästa fråga är därför om polisens beslut, dvs. de interna informationsbladen, också är 

överklagbara beslut? Detta har aldrig berörts i rättskällorna eller annorstädes.176 Till skillnad 

från de beslut som ärenden utmynnar i, för vilka formkrav egentligen saknas, har i praxis 

utvecklats principer som uppställer minimikrav på överklagbara beslut. Dessa minimikrav tar 

sikte dels på beslutens form, dels på beslutens verkningar. På så vis begränsas floran av beslut 

som får angripas rättsligt.177 Kraven på form inbegriper att beslut måste vara dokumenterade på 

något sätt, vara slutliga och bestående i tiden – det säger sig självt att tillfälliga, muntliga 

uttalanden som inte längre består vid tiden för en domstolsprövning inte kan vara 

överklagbara.178 Vad gäller kravet på beslutets verkningar, är det numer en allmän princip att 

beslut inte behöver ha rättsliga verkningar för att kunna överklagas (alltså vara exigibla eller 

medföra positiv rättskraft).179 Det avgörande är istället de reella konsekvenserna av ett beslut, 

dvs. de faktiska effekter ett beslut kan ha för någon. Med faktiska effekter avses att beslutet på 

                                                 
173 Hellners, Trygve och Malmqvist, Bo, Förvaltningslagen. Med kommentarer. (2010-05-31, Zeteo), 

kapitel 3 ”Grundbegrepp i förvaltningslagen, myndighetsutövning, part, ärende”, under rubrik ”part”.    
174 Strömberg, Håkan, Partsbegreppet i förvaltningsrätten, Förvaltningsrättslig tidskrift, 4-6/1984 s 

339-351, s 348 och s 350. 
175 von Essen, Ulrik, Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2017-09-07, 

zeteo.wolterskluwer.se, avsnitt 33 §, rubrik ”partsställning”. 
176 De rättsfall där frågan om den enskilde kan åberopa partsinsyn hos polisen tas upp, har avsett mål 

där det är ostridigt att det finns ett överklagbart beslut (beslut om begärande av ett registerutdrag enligt 

PUL 26 §). Domstolen har då besvarat frågan nekande med den korta motiveringen att den enskilde 

inte är sökande, klagande eller annan part, se exv: Kammarrätten i Stockholms dom, meddelad 2014-

12-05, mål nr. 5294-14; Kammarrätten i Stockholms dom, meddelad 2015-09-17, mål nr. 7031-15. 
177 Se exv. SOU 2010:29 s. 611-613; Ragnemalm, Hans. Förvaltningsprocessrättens grunder. 10 

uppl., Jure, Stockholm, 2014, s 170; Strömberg, Håkan och Lundell, Bengt. Allmän förvaltningsrätt. 
25 uppl., Liber, Malmö, 2011, s 197-199; von Essen, Ulrik, Wennergren, Bertil, 

Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2017-09-07, zeteo.wolterskluwer.se, avsnitt 34 §, 

rubrik ”överklagbarhet – myndighetsbeslut”.  
178 Se exv. SOU 2010:29 s. 613 och s. 621; von Essen, Ulrik, Wennergren, Bertil, 

Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2017-09-07, zeteo.wolterskluwer.se, avsnitt 34 §, 

rubrik ”överklagbarhet – myndighetsbeslut”. 
179 Se exv. RÅ 2010 ref 29, RÅ 2007 ref 7, RÅ 2004 ref 8 Strömberg, Håkan och Lundell, Bengt. 

Allmän förvaltningsrätt. 25 uppl., Liber, Malmö, 2011, s 199. 



 

45 

 

ett mera väsentligt sätt ska påverka någons personliga, rättsliga eller ekonomiska ställning.180 

Här är beslutets rubricering inte viktig, utan det relevanta är istället att myndigheten velat 

påverka någons handlande och att denne uppfattat sig bunden av uttalandet.181 Av detta skäl 

kan också utomstående personer, utöver adressater, få överklaga beslut.182 Detta principiella 

förhållningssätt uttalades i det nu närmast kultförklarade Olivoljemålet (RÅ 2004 ref 8).  

 

Informationsbladen uppfyller förvisso de formkrav som uppställts för överklagbara beslut – de 

är dokumenterade, slutliga och bestående i tiden. Man kan vidare säga att underrättelseenheten 

syftar till att dirigera interna funktionärers handlande. Underrättelseenhetens intention kan 

dock knappast vara att påverka, implicit eller explicit, också externa personers handlingar. 

Information om att någon person eller en plats är misstänkt och förtjänar ytterligare polisiära 

åtgärder vore ju direkt meningslös om den förmedlades också till allmänheten. 

Informationsbladen (besluten) kan då knappast anses handlingsdirigerande också för 

utomstående personer. Man måste också komma ihåg att det, sett från den enskildes perspektiv, 

är närmast slumpmässigt huruvida underrättelseenheten de facto behandlat – eller behandlar – 

dennes personuppgifter i sin underrättelseverksamhet, tillika handläggning. Den enskilde kan 

vid sin begäran om insyn nämligen inte veta om just hens uppgifter behandlats vid tiden för sin 

framställan.  Det är heller inte säkert att informationsbladet för den veckan överhuvudtaget 

innehåller personuppgifter. Kravet på att ett beslut ska ha faktisk effekt för den enskilde kan 

därför inte heller det anses uppfyllt. Polisens informationsblad (KUT-info) är därmed inte 

överklagbara beslut. 

 

Sammanfattningsvis är det beslut den enskilde vill få insyn i inte överklagbart, varför 

partsställning inte kan uppnås hos besvärsinstans som klaganden. Det är vidare oklart om 

besvärsrätten i sig grundar partsinsyn redan hos första instans. Således kan den enskilde inte 

åberopa partsinsyn med stöd av allmänna grundsatser, i egenskap av besvärsberättigad 

intressent, för att kräva insyn i polisens underrättelseregister. 

 

                                                 
180 Se exv. SOU 2010:29 s. 621-623; von Essen, Ulrik, Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen 

m.m. En kommentar, 2017-09-07, zeteo.wolterskluwer.se, avsnitt 34 §, rubrik ”överklagbarhet – 

myndighetsbeslut”.  
181 von Essen, Ulrik, Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2017-09-07, 

zeteo.wolterskluwer.se, avsnitt 34 §, rubrik ”överklagbarhet – myndighetsbeslut” 
182 Ragnemalm, Hans. Förvaltningsprocessrättens grunder. 10 uppl., Jure, Stockholm, 2014, s 163-

168 och s 172. 
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5.5 Sammanfattande synpunkter 

Den vars uppgifter behandlas av polisen inom ramen för dess underrättelseverksamhet, eller 

som misstänker en sådan behandling, kan inte vara part i ett polisiärt ärende inom denna 

verksamhetstyp. Detta avsnitt har i och för sig endast prövat frågan om partsinsyn i förhållande 

till polisens informationsblad, varför det i och för sig är oklart om det finns andra åtgärder inom 

polisens underrättelseverksamhet som kan utgöra ärenden i vilka den enskilda kan vara part. 

Emellertid torde slutsatserna om besluts bristande överklagbarhet bli desamma oavsett åtgärd 

som underrättelseenheten företar: Man får nämligen anta att underrättelseenheten i regel endast 

förmedlar slutsatserna från sitt arbete internt. Något annat skulle göra dess arbete verkningslöst. 

Utifrån den enskildes perspektiv är det vidare alltid slumpmässigt huruvida just hens 

personuppgifter behandlas inom sagda verksamhet. Således är det svårt att se hur den enskilde 

med framgång kan kräva partsinsyn i något polisiärt ärende inom ramen för 

underrättelseverksamhet. 

 

Innebörden av detta är dock att frågor om ärendehandläggning och därmed även partsinsyn rent 

generellt inte aktualiseras eller överhuvud diskuteras inom området för polisens 

underrättelseverksamhet. Detta torde varit intentionen med undantaget för bl.a. reglerna om 

partsinsyn avseende polisens brottsbekämpande verksamhet i FL 32 §. Huruvida denna lösning 

är tillfredsställande ur ett rättsstatligt perspektiv är dock tveksamt. I.o.m. att enskilda inte kan 

åberopa partsinsyn är innebörden att sekretessen för polisens underrättelseverksamhet i OSL 

18 kap. 2 § inte kan brytas heller på denna grund.  

 

6 Insyn enligt EKMR 

 

6.1 Inledning 

Såsom diskuterats i avsnitt två kan polisens personuppgiftsbehandling inom ramen för 

underrättelseverksamhet beröra såväl rätten till privatliv enligt artikel 8 i konventionen, samt 

rätten till effektivt rättsmedel enligt artikel 13. Artikel 8 tar sikte på den enskildes rätt till respekt 

för bl.a. sitt privatliv (p. 1). Denna rättighet får dock inskränkas om det sker med stöd av lag 

och om åtgärden i sådant fall varit nödvändig (p. 2), dvs. om intrånget är proportionerligt med 

hänsyn till exv. statens säkerhet eller den allmänna säkerheten.183 Artikel 13 tar å sin sida sikte 

                                                 
183 Case of Leander v. Sweden, application no. 9248/81, 24 mars 1987, p. 58.  
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på huruvida den enskilde, vid en kränkning av en konventionsrättighet, har tillgång till ett 

effektivt rättsmedel. Kravet på effektivt rättsmedel innebär i korthet att den enskilde ska ha 

tillgång till ett inhemskt rättsmedel som kan pröva frågor i sak och ha möjlighet att besluta om 

lämplig gottgörelse.184  

 

Detta avsnitt behandlar frågan om EKMR kan möjliggöra insyn för den enskilde i polisens 

underrättelseregister. Avsnittet är uppdelat i två delar. Den första delen redogör för om huruvida 

den enskilde kan åberopa sig direkt på EKMR för att kräva insyn, eller annorlunda uttryckt: om 

bristen på insyn strider mot EKMR. I Europadomstolens praxis har insynsfrågan dock 

rubricerats om till fråga om den enskilde kan få underrättelse i efterhand om att en hemlig 

övervakningsåtgärd av polisen har företagits. Det är därför denna fråga som i första delen 

besvaras genom en redogörelse av tre principiellt viktiga rättsfall. Även den närmare 

innebörden av artikel 8 och 13 redovisas i denna del. 

 

Den andra delen handlar om den enskilde kan få insyn som en indirekt följd av EKMR, närmare 

bestämt artikel 13. Som bl.a. fallet Segerstedt-Wiberg m.fl. mot Sverige185 visar, innebär 

nämligen kravet på ett effektivt rättsmedel också ett krav på en effektiv tillsyn av polisen. Som 

en direkt följd av detta mål inrättades därför en ny tillsynsmyndighet i Sverige, Säkerhets- och 

integritetsskyddsnämnden [cit. SIN]. Genom denna myndighets försorg ges den enskilde en 

möjlighet att påkalla kontroll av polisens personuppgiftsbehandling bl.a. inom ramen för dess 

underrättelseverksamhet. På så vis kan den enskilde numer få viss insyn i polisens hemliga 

underrättelseregister. Denna del behandlar därför först relevanta rättsfall som utgör grunden till 

SIN:s inrättande. Därefter gås igenom vad syftet med SIN är och vad den gör, samt vad den nya 

kontrollregeln närmare innebär för den enskilde. Avsnittet avslutas med mina sammanfattande 

synpunkter.  

 

6.2 Om rätten till underrättelse i efterhand  

Frågan om den enskildes rätt till information enligt artikel 8 och 13 har behandlats i ett antal 

mål från Europadomstolen. Mer specifikt har berörts den enskildes rätt till underrättelse 

angående hemliga statliga tvångsåtgärder.  Först ut var målet Klass m.fl. mot Tyskland.186 

                                                 
184 Case of Leander v. Sweden, application no. 9248/81, 24 mars 1987, p. 77; SOU 2016:65 s. 177-

178. 
185 Case of Segerstedt-Wiberg and Others v. Sweden, application no. 62332/00, 6 juni 2006. 
186 Case of Klass and Others v. Germany, application no. 5029/71, 6 september 1978.  
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Målet gäller förvisso hemlig telefonavlyssning, men många principiella ställningstaganden 

angående klagan mot hemliga beslut tas upp av domstolen. I målet förde fem personer 

gemensamt talan mot Tyskland då de trodde sig ha utsatts för hemlig telefonavlyssning från 

statens sida. Personerna ansåg att bristen på underrättelse efter det att den potentiella 

avlyssningen verkställts stred mot konventionens art. 8 och 13 – de ifrågasatte således inte 

själva statens rätt att utföra denna typ av åtgärd. Staten å sin sida motiverade lagstiftningen som 

tillät avlyssningen med att den var nödvändig i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till 

statens säkerhet och/eller för att förebygga oordning eller brott (art. 8 p. 2). 

 

Domstolen konstaterade inledningsvis att särskilda problem uppkommer för den som vill klaga 

på hemliga åtgärder, pga. att den enskilde i dessa fall oftast saknar kännedom om de närmare 

förhållandena som kan ha inneburit konventionsbrott.187 Trots detta kan såväl artikel 8 och 13, 

under vissa omständigheter, åberopas av enskilda i fråga om just hemliga åtgärder som den 

enskilde inte kan vara säker på rent konkret har riktats mot hen.188 De relevanta 

omständigheterna prövas då i det enskilde fallet utifrån den artikel i konventionen som påstås 

ha kränkts, de hemliga åtgärdernas karaktär och sambandet mellan sökanden och dessa 

åtgärder. Angående målet i fråga och den eventuella kränkningen av artikel 8, menade 

domstolen att det är oacceptabelt för en stat att undergräva den enskildes möjlighet att åberopa 

sina konventionsrättigheter bara genom att hålla en åtgärd hemlig för denne – det skulle 

nämligen innebära att artikel 8 närmast blir en nullitet. Å andra sidan har en stat rätt att, förutsatt 

att det finns lagstöd för åtgärden, inskränka den enskildes åtnjutande av en konventionsrättighet 

om det är nödvändigt med hänsyn till bl.a. statens säkerhet eller förebyggande av oordning eller 

brott (art. 8 p. 2). Sökandena fick därför rätt att föra talan inför domstolen trots att de inte kunde 

visa att de de facto utsatts för en konkret övervakningsåtgärd. För att avgöra om sökandenas 

rättigheter enligt konventionen kränkts, prövade domstolen istället huruvida lagstiftningen som 

stödde den hemliga telefonavlyssningen var konventionsenlig per se.189 

 

Nästa fråga för domstolen att avgöra var om den enskilde överhuvudtaget kan kräva 

underrättelse av en myndighet som utför hemliga övervakningsåtgärder, eller närmare bestämt 

om bristen på underrättelse strider mot konventionen. Vad gäller telefonavlyssning [och andra 

                                                 
187 Danelius, Hans. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis. En kommentar till Europakonventionen 

om de mänskliga rättigheterna. 5 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, s 547.  
188 Case of Klass and Others v. Germany, application no. 5029/71, 6 september 1978, p. 34. 
189 Case of Klass and Others v. Germany, application no. 5029/71, 6 september 1978, p. 36, p 38 och p. 

43-44. 
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hemliga övervakningsåtgärder, mitt tillägg] konstaterade domstolen att underrättelse kan ske 

på tre stadier – innan åtgärden utförs, medan den utförs, eller efter det att den avslutats. På 

grund av själva telefonavlyssningens natur är det en förutsättning att den drabbade inte får 

någon kännedom om åtgärden före eller medan den pågår.190 Angående underrättelse i 

efterhand tog domstolen upp svårigheterna med åtgärden och om det överhuvud är görligt för 

staten att underrätta den drabbade. Domstolen noterade att: 

 

The activity or danger against which a particular series of surveillance measures is directed may 

continue for years, even decades, after the suspension of those measures. Subsequent notification to 

each individual affected by a suspended measure might well jeopardise the long-term purpose that 

originally prompted the surveillance. Furthermore […] such notification might serve to reveal the 

working methods and fields of operation of the intelligence services [min kurs.] and even possibly to 

identify their agents. In the Court’s view, in so far as the "interference" resulting from the contested 

legislation is in principle justified under Article 8 para. 2 (art. 8-2) […] the fact of not [min kurs.] 

informing the individual once surveillance has ceased cannot itself be incompatible with this provision 

since it is this very fact which ensures the efficacy of the "interference".191 

 

Domstolen menade alltså att själva syftet med, och metoderna hos statens 

underrättelseverksamhet (”intelligence services”) kan äventyras om utomstående får 

information om hemliga underrättelseåtgärder. Därför kan det inte anses oförenligt med 

konventionen att underlåta att underrätta den drabbade även efter det att åtgärden avslutats. 

Annorlunda uttryckt var inskränkningen av artikel 8 p. 1 proportionerlig med hänsyn till 

intressena för rikets säkerhet och/eller för att förebygga oordning eller brott (p. 2).192 Domstolen 

ansåg alltså att telefonavlyssningen hade lagstöd och var nödvändig, varför det inte förelåg 

någon kränkning av artikeln.193 Av samma skäl ansåg domstolen att bristen på underrättelse i 

efterhand inte heller stred mot artikel 13.194  

 

                                                 
190 Case of Klass and Others v. Germany, application no. 5029/71, 6 september 1978, p 55.  
191 Case of Klass and Others v. Germany, application no. 5029/71, 6 september 1978, p 58. 
192 Case of Klass and Others v. Germany, application no. 5029/71, 6 september 1978 p 58 med 

hänvisning till p. 48 
193 Case of Klass and Others v. Germany, application no. 5029/71, 6 september 1978, p 43 och p 59-60. 
194 Case of Klass and Others v. Germany, application no. 5029/71, 6 september 1978, p 68.  
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Domstolen upprepade liknande slutsatser också i ett senare mål, Leander mot Sverige.195 Målet 

är särskilt relevant dels för att målet rör Säpo:s personuppgiftsbehandling och frågan om 

utlämnande av uppgifter ur hemliga register till en utomstående, dels för att innebörden av 

artikel 8 p. 2 närmare definieras. Målet rör Leander som gick miste om en anställning vid en 

militär säkerhetszon till följd av att Säpo delgett ofördelaktiga personuppgifter om honom till 

hans arbetsgivare. Åtgärden var en del av en obligatorisk personalkontroll av personer som 

ämnade tjänstgöra hos myndighet eller företag som var av betydelse för totalförsvaret eller 

rikets säkerhet i övrigt. Leander menade att hans konventionsrättigheter enligt bl.a. artikel 8 

och 13 kränkts då han dels aldrig fått veta vilka uppgifter om honom som delgetts arbetsgivaren, 

dels då han aldrig givits chansen att bemöta uppgifterna.  

 

Domstolen konstaterade först och främst att det var ostridigt att Säpo:s register innehöll 

information om Leanders privatliv. Vidare ansågs lagringen av personuppgifterna, deras 

utlämnade och vägran att låta Leander bemöta uppgifterna uppgå till en interferens av rätten till 

privatliv enligt artikel 8 p. 1 i konventionen.196 Frågan i målet blev därför huruvida dessa 

åtgärder ändå var tillåtna enligt artikelns andra punkt.  

 

Artikel 8 p. 2 innebär för det första att en inskränkning av rätten till privatliv enligt p. 1 är 

tillåten förutsatt att det sker med stöd av lag. Kravet på lagstöd innebär inte bara att det finns 

en gällande nationell författning som tillåter åtgärden. Lagen måste också vara tillgänglig för 

individen och dess konsekvenser vara förutsebara. För hemliga åtgärder är 

förutsebarhetskravet uppfyllt om lagen ger tillräckliga indikationer på förutsättningarna för och 

under vilka omständigheter staten får nyttja åtgärderna. I målet ansåg domstolen att Säpo:s 

lagring av personuppgifter om Leander skedde med stöd av lag. Vidare ansåg domstolen att 

lagen förvisso gav staten ett visst utrymme för skön avseende hur personuppgiftsbehandlingen 

får gå till, men lagen uppställde också tillräckliga inskränkningar för detta. Exv. fanns det 

tydliga krav på syftet med personuppgiftsbehandlingen, vilka andra myndigheter Säpo fick dela 

informationen med, regler för förfarandet med behandlingen m.m.197   

 

                                                 
195 Case of Leander v. Sweden, application no. 9248/81, 24 mars 1987; Danelius, Hans. Mänskliga 

rättigheter i europeisk praxis. En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. 
5 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, s 547. 
196 Case of Leander v. Sweden, application no. 9248/81, 24 mars 1987, p. 48.  
197 Case of Leander v. Sweden, application no. 9248/81, 24 mars 1987, p 52-57.  
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Artikel 8 p. 2 uppställer också ett krav på nödvändighet för att en inskränkning av p. 1 ska vara 

tillåten. Nödvändigheten tar sikte på dels ett trängande socialt behov, dels att åtgärden är 

proportionerlig i förhållande till det legitima syftet som åberopas. Avseende målet och Säpo:s 

personuppgiftsbehandling ansåg domstolen att nationella myndigheter åtnjuter ett visst 

utrymme (”margin of appreciation”) i deras samling, lagring och hemlighållande av 

personuppgifter i syfte att skydda den nationella säkerheten. Detta utrymme är dock inte 

obegränsat, utan här vägs statens intresse av att skydda statens säkerhet mot hur allvarligt 

ingripandet mot den enskildes rätt till respekt för privatliv är. I denna avvägning ansåg 

domstolen å ena sidan att hemliga övervakningsåtgärder (”secret surveillance”) för att skydda 

den nationella säkerheten kunde utgöra ett hot mot demokratin. Å andra sidan bedömdes 

Sverige ha tillräckliga och effektiva garantier på plats för att förhindra ett missbruk av dessa 

hemliga åtgärder. Således ansågs inte den hemliga behandlingen av personuppgifter om 

Leander, eller uppgifternas vidareförmedlande till arbetsgivaren till följd av personalkontrollen, 

oproportionerlig. Inte heller det faktum att Leander aldrig underrättades om åtgärden 

förändrade denna bedömning.198 Domstolen ansåg därför, pga. samtliga dessa omständigheter, 

att en brist på underrättelse i efterhand till Leander om de hemliga åtgärderna inte utgjorde en 

kränkning av vare sig artikel 8 eller artikel 13.199 

 

Slutsatserna från målet Leander mot Sverige kom att upprepas i ett senare mål, Segerstedt-

Wiberg m.fl mot Sverige.200 Målet rör fem klaganden som på olika sätt nekats att få ut uppgifter 

ur Säpo:s register. Fyra av klagandena hade av olika skäl begärt ut uppgifter om sig själva, 

medan den femte klaganden hade begärt ut uppgifter om bl.a. nazistiska och kommunistiska 

aktiviteter i Sverige. Domstolen påminde om att Säpo:s hemliga åtgärder, i detta fall 

personuppgiftsbehandlingen, inte strider mot konventionens artikel 8 p. 2, då den var såväl 

laglig som nödvändig. Säpo hade därför rätt att neka klagandena full åtkomst till uppgifter ur 

Säpo:s register när myndigheten har legitima farhågor om att ett sådant utlämnande kan 

äventyra effektiviteten av de hemliga övervakningsåtgärderna som är gjorda för att skydda den 

nationella säkerheten.201  

 

                                                 
198 Case of Leander v. Sweden, application no. 9248/81, 24 mars 1987, p. 58-68. 
199 Case of Leander v. Sweden, application no. 9248/81, 24 mars 1987, p 66-68 och p 78.  
200 Case of Segerstedt-Wiberg and Others v. Sweden, application no. 62332/00, 6 juni 2006. 
201 Case of Segerstedt-Wiberg and Others v. Sweden, application no. 62332/00, 6 juni 2006, p 100-102.  
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Sammanfattningsvis utgör inte bristen på underrättelse i efterhand till den enskilde om hemliga 

tvångs- eller övervakningsåtgärder i sig ett konventionsbrott. Enligt de ovan nämnda målen är 

underrättelseverksamhetens natur sådan att polisens hemliga åtgärder, inbegripet behandling av 

personuppgifter, bedöms såväl som legitima som proportionerliga. Den enskilde kan således 

inte åberopa sig på EKMR art 8 och 13 för att kräva insyn i polisens underrättelseregister.  

 

 

6.3 Insyn för enskild via tillsynsmyndighet och kravet på ett effektivt rättsmedel 

 

6.3.1 Närmare om hur kravet på effektivt rättsmedel förhåller sig till tillsyn  

Som nämndes i inledningen har artikel 13 och kravet på ett effektivt rättsmedel haft konkreta 

effekter på Sveriges statliga förvaltning, genom att en ny tillsynsmyndighet har inrättats – SIN. 

SIN innebär ett nytt sätt för enskilda att få insyn i polisens personuppgiftsbehandling. Innan jag 

däremot går närmare in på vad SIN gör och vad den utökade insynsrätten innebär, måste först 

korrelationen mellan kravet på ett effektivt rättsmedel och en utökad tillsyn förklaras.  

 

Grunden för debatten om Sveriges tillsyn över polisens personuppgiftsbehandling lades redan 

i Leander-målet, där vissa brister i den existerande tillsynen över Säpo konstaterades. I målet 

diskuterade domstolen artikel 13 och kravet på ett effektivt rättsmedel utifrån perspektivet om 

vilka faktiska rättsmedel Leander hade tillgång till för att få överprövat Säpo:s eventuella 

kränkning av artikel 8 p. 1. Enligt domstolen ska artikel 13 först och främst garantera att det på 

nationell nivå finns ett rättsmedel som kan pröva klagomål i sak angående konventionsbrott och 

som, vid behov, kan ge ett lämpligt gottgörande.202 Det behöver inte röra sig om ett rättsmedel 

inför domstol, men rättsmedlet måste, av jurister och andra sakkunniga, erbjuda reella och 

praktiska möjligheter till prövning av den fråga som berör rättigheterna enligt konventionen.203 

Det krävs inte att varje enskilt rättsmedel är effektivt, utan det kan räcka att de sammantaget 

uppfyller kraven på att erbjuda den enskilde ett effektivt rättsmedel.204 Domstolen konstaterade 

att Leander förvisso kunde rikta klagomål om konventionsbrott till bl.a. tillsynsorganen JK och 

JO, då båda organ var behöriga att ta emot klagomål från enskilda. Emellertid saknade såväl JK 

som JO möjlighet att nå fram till rättsligt bindande beslut. Därmed ansåg domstolen att det 

                                                 
202 Case of Leander v. Sweden, application no. 9248/81, 24 mars 1987, p. 77. 
203 Danelius, Hans. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis. En kommentar till Europakonventionen 

om de mänskliga rättigheterna. 5 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, s 539. 
204 SOU 2016:65 s. 177-178.  
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fanns en svaghet i den tillsyn som de svenska myndigheterna utövade över Säpo. I slutänden 

kom dock domstolen ändå fram till att de samlade rättsmedlen som vid tiden för avgörandet 

fanns tillgängliga för Leander, tillsammans, utgjorde ett effektivt rättsmedel. Därför förelåg 

ingen kränkning av artikel 13.  

 

I det senare målet Segerstedt-Wiberg m.fl. mot Sverige, utvecklade domstolen sitt resonemang 

angående tillsynen över polisen och kravet på ett effektivt rättsmedel. Vid tiden för målets 

avgörande hade tillsynen över polisens personuppgiftsbehandling utökats. Utöver JO och JK, 

utövade även Registernämnden (numer upphävd) och Datainspektionen [cit. DI] tillsyn över 

polisen. Domstolen ansåg trots detta inte att tillsynen, inte ens sammantagen, denna gång var 

tillräcklig för att uppfylla kravet på ett effektivt rättsmedel. Skälen som angavs var följande. 

Domstolen upprepade först och främst att JK och JO saknade möjligheter till rättsligt bindande 

beslut. Vidare noterade domstolen att JK och JO utövar endast en allmän tillsyn och att de inte 

har något särskilt ansvar för att utreda hemlig övervakning eller lagring av uppgifter i Säpo:s 

register.205 Domstolen konstaterade vidare att Sverige, sedan Leander-målet, vidtagit åtgärder 

för att förbättra tillsynen. Bl.a. hade JK givits befogenhet att tillmäta personer skadestånd och 

en ny nämnd inrättats med särskild uppgift att utöva tillsyn över polisens 

personuppgiftsbehandling (dåvarande Registernämnden). Regeringen hade även hänvisat till 

att enskilda kunde framföra klagomål till DI.206 Domstolen noterade dock att Registernämnden 

saknade befogenhet dels att besluta om att förstöra akter, dels att få uppgifter raderade eller 

rättade. Vad avsåg DI hade myndigheten förvisso större befogenheter än Registernämnden, men 

domstolen ansåg att det inte hade framkommit uppgifter som visade att dess tillsyn var effektiv 

i praktiken.207 Domstolen menade också att det var särskilt allvarligt att den enskilde saknade 

ett rättsmedel för att begära radering av uppgifter som lämnats ut till hen, och som enligt hen 

stred mot artikel 8. Domstolen menade därför att de tillgängliga rättsmedlen, oavsett om de 

bedömdes för sig eller tillsammans, inte kunde anses tillräckliga för att uppfylla kraven enligt 

artikel 13 på effektivitet. Därför förelåg en kränkning av sagda artikel.  

 

6.3.2 Hur en reformerad tillsyn möjliggör insyn 

 

                                                 
205 Case of Segerstedt-Wiberg and Others v. Sweden, application no. 62332/00, 6 juni 2006, p. 117-118.  
206 Case of Segerstedt-Wiberg and Others v. Sweden, application no. 62332/00, 6 juni 2006, p 119.  
207 Case of Segerstedt-Wiberg and Others v. Sweden, application no. 62332/00, 6 juni 2006, p 120. SOU 

2016:65 s 178.  
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Närmare om SIN 

Som en direkt följd av bl.a. målet Segerstedt-Wiberg m.fl. mot Sverige, och för att råda bot på 

de brister i kravet på ett effektivt rättsmedel som konstaterats i målet, inrättades år 2008 en ny 

tillsynsmyndighet i Sverige, SIN.208 SIN är en myndighet som utövar oberoende tillsyn över de 

brottsbekämpande myndigheterna.209 SIN tog över de uppgifter som Registernämnden tidigare 

haft, varför den till en början utövade tillsyn endast över Säpo:s personuppgiftsbehandling.210 

Vid införandet av den nya PDL utvidgades dock myndighetens tillsyn till att omfatta även den 

öppna polisens personuppgiftsbehandling211 år 2012212. Det övergripande syftet med SIN är att 

stärka rättssäkerheten och integritetsskyddet i den polisiära verksamheten genom att ge enskilda 

tillgång till nya rättsmedel för kontroll av bl.a. polisens personuppgiftsbehandling.213  

 

Lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet [cit. LTB], styr SIN:s 

verksamhet. Enligt LTB ska tillsynen omfatta bl.a. Polismyndighetens 

personuppgiftsbehandling med stöd av PDL, och ska särskilt avse behandling av känsliga 

personuppgifter enligt PDL 2 kap. 10 § (LTB 1 §). SIN ska vidare särskilt säkerställa att 

polisens personuppgiftsbehandling bedrivs i enlighet med lag eller annan författning (LTB 1 § 

3st.). Tillsynens primära fokus är således regelefterlevnad.214 SIN ska också bidra till att värna 

skyddet för den personliga integriteten hos bl.a. Polismyndigheten och verka för att brister i lag 

eller annan författning avhjälps.215  

 

SIN kan initiera ett tillsynsärende såväl på eget initiativ som på initiativ av enskilda genom en 

begäran om kontroll.216 För att SIN ska kunna utöva sin verksamhet, har myndigheten rätt till 

insyn i diarier, register och andra databaser och arkiv och kan utföra inspektioner på 

tillsynsobjektet, utan hinder av sekretess.217 Vid ett avslutat tillsynsärende kommer SIN med 

                                                 
208 SOU 2016:65 s. 86 och s. 177-178. 
209 1 § i LTB; SOU 2013:42 s. 91.  
210 Prop 2006/07:133 s. 63.  
211 SOU 2016:65 s. 179; Danelius, Hans. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis. En kommentar till 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. 5 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, 

s 548. 
212 SOU 2013:42 s. 92. 
213 Prop. 2009/10:80 s. 178; Prop. 2006/07:133 s. 64-65.  
214 Prop. 2006/07:133 s 66; Heuman, Sigurd och Melander Tell, Eva, Om Säkerhets- och 
integritetsskyddsnämnden, Svensk Juristtidning, häfte 5-6, 2013, s 506.  
215 LTB 2 § 2st; SOU 2016:65 s. 87; SOU 2013:42. s 92. 
216 Heuman, Sigurd och Melander Tell, Eva, Om Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, Svensk 

Juristtidning, häfte 5-6, 2013, s 506. Se vidare nästa avsnitt. 
217 Prop. 2006/07:133 s 67; SOU 2013:42 s. 93; SOU 2016:65 s. 87.  
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ett uttalande. I uttalandet meddelar nämnden för tillsynsobjektet sin uppfattning om behov av 

eventuella förändringar i tillsynsobjektets verksamhet. Finns istället behov av ändringar i lag 

eller annan författning meddelar SIN regeringen detta genom att skicka sitt uttalande även till 

den.218 SIN saknar emellertid befogenhet att meddela rättsligt bindande beslut. De kan således 

inte föreskriva om rättelse eller meddela förbud mot fortsatt behandling av uppgifter.219 Mot 

denna bakgrund infördes därför istället bestämmelser om nämndens samråds- och 

anmälningsskyldighet till andra myndigheter.220 När SIN konstaterat felaktigheter hos ett 

tillsynsobjekt, är nämnden skyldig att anmäla detta till DI främst för rättelse eller radering av 

uppgifter, till JK för prövning om eventuellt skadestånd, till Åklagarmyndigheten för prövning 

om brott har begåtts eller annan behörig myndighet som ansvarar för den aktuella frågan och 

som kan vidta de åtgärder som behövs i det aktuella fallet.221 Slutligen kan SIN:s avgöranden 

inte överklagas (LTB 6 §) och saknar rättskraft, varför den enskilde alltid kan återkomma med 

en ny begäran om kontroll av nämnden.222 

 

Närmare om den enskildes insyn genom påkallande av kontroll 

Enligt LTB 3 § är SIN skyldiga att på begäran av en enskild kontrollera om hen varit föremål 

för polisens personuppgiftsbehandling och om behandlingen av personuppgifter har skett i 

enlighet med lag eller annan författning. SIN ska vidare enligt samma bestämmelse underrätta 

den enskilde om att kontrollen har utförts. Om det visar sig att den enskildes uppgifter förvisso 

behandlats av polisen, men att det skett lagenligt, får den enskilde kort och gott svaret att inget 

otillbörligt har skett. Den enskilde kan emellertid inte kräva att få veta om polisen de facto 

behandlat hens personuppgifter eller ej. Visar det sig istället att polisens 

personuppgiftsbehandling är olaglig, bör den enskilde normalt få underrättelse om detta och 

även få del av de uppgifter rörande personuppgiftsbehandlingen som kan lämnas med hänsyn 

till sekretess.223 Sekretesskälen som här åsyftas kan exv. vara sekretessen för polisens 

underrättelseverksamhet enligt OSL 18 kap. 2 §. Denna sekretessbestämmelse är nämligen 

                                                 
218 Heuman, Sigurd och Melander Tell, Eva, Om Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, Svensk 

Juristtidning, häfte 5-6, 2013, s 506. 
219 SOU 2016:65 s. 88.  
220 Prop. 2006/07:133 s. 62; SOU 2016:65 s. 88. 
221 20 § i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskydds- nämnden; 

SOU 2016:65 s. 87-88 och s. 178-179; SOU 2013:42 s. 93; Heuman, Sigurd och Melander Tell, Eva, 

Om Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, Svensk Juristtidning, häfte 5-6, 2013, s 508. 
222 Heuman, Sigurd och Melander Tell, Eva, Om Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, Svensk 

Juristtidning, häfte 5-6, 2013, s 508.  
223 Prop. 2006/07:133 s. 70; Heuman, Sigurd och Melander Tell, Eva, Om Säkerhets- och 

integritetsskyddsnämnden, Svensk Juristtidning, häfte 5-6, 2013, 507. 
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tillämplig oavsett hos vilken myndighet uppgifterna finns.224 Även när den enskilde begär 

kontroll enligt LTB 3 § gör sig således sekretesskäl påminda som kan medföra att nämndens 

resultat helt eller delvis inte kan lämnas ut till den enskilde.225 Kontrollregeln i LTB 3 § har 

således en uppenbar svaghet. För att den enskilde ska kunna komma tillrätta med polisens 

felaktiga personuppgiftsbehandling på ett effektivt sätt – exv. genom att begära rättelse eller 

skadestånd226 – förutsätts att hen vet hur polisens hantering brustit.  

 

Det finns dock en sekretessproblematik som inte särskilt berörs i förarbetena227 och som kan 

verka till den enskildes fördel. Som redan nämnts har SIN en skyldighet att uppmärksamma 

andra myndigheter om olagligheter, exv. om den enskildes uppgifter måste raderas (DI) eller 

om ett skadeståndsansvar kan uppkomma för staten (JK). Den enskilde underrättas normalt om 

att en sådan anmälan har gjorts.228 I dessa fall kommer mottagande myndighet i sin tur att inleda 

ett tillsynsärende. Resultaten från dessa ärenden publiceras ofta på respektive myndighets 

hemsidor. Den enskilde kan även begära ut besluten från respektive tillsynsmyndighet. Beslut 

i tillsynsärenden tenderar att innehålla djupare redogörelser för hur tillsynsobjektet brustit i sin 

personuppgiftsbehandling, även om sekretess ofta hindrar en fullständig redogörelse av 

utredningsmaterialet. På sikt lär det därför bli svårt att hemlighålla information från den 

enskilde angående polisens brister i sin hantering av den enskildes personuppgifter.229 

 

Sammanfattningsvis kommer den enskilde, när hen begär kontroll av SIN enligt LTB 3 §,  

nästan alltid få underrättelse om polisen på ett lagstridigt sätt behandlat hens personuppgifter.230 

Däremot kommer hen troligen inte i samband med underrättelsen få reda på några närmare 

detaljer om hur eller varför hens uppgifter behandlats av polisen, eller i vilken omfattning 

polisen brustit i sin hantering pga. sekretesskäl. Till följd av SIN:s samråds- och 

anmälningsskyldighet231 kan dock den enskilde ändå få reda på vissa ytterligare uppgifter 

                                                 
224 Prop. 2006/07:133 s. 72; Heuman, Sigurd och Melander Tell, Eva, Om Säkerhets- och 

integritetsskyddsnämnden, Svensk Juristtidning, häfte 5-6, 2013, s 509. 
225 Prop. 2006/07:133 s. 67; SOU 2016:65 s. 87. 
226 Se avsnitt 7 angående bl.a. rättelse och skadestånd.  
227 Heuman, Sigurd och Melander Tell, Eva, Om Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, Svensk 

Juristtidning, häfte 5-6, 2013, s 508. 
228 SOU 2016:65 s. 87. 
229 Heuman, Sigurd och Melander Tell, Eva, Om Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, Svensk 

Juristtidning, häfte 5-6, 2013, s 508.  
230 Heuman, Sigurd och Melander Tell, Eva, Om Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, Svensk 

Juristtidning, häfte 5-6, 2013, s 507-508. 
231 20 § i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskydds- nämnden. 
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genom att ta del av antingen SIN:s eller de samrådande myndigheternas beslut efter att de 

avslutat sin/sina tillsynsärenden.  

 

6.4 Sammanfattande synpunkter 

Som avsnitt 6 har visat kan den enskilde inte åberopa sig på EKMR för att kräva underrättelse 

i efterhand av polisen om dess personuppgiftsbehandling. Det allmännas legitima intressen om 

att värna statens säkerhet och förebygga oordning eller brott väger för tungt i förhållande till 

den enskildes intresse av insyn i polisens hemliga underrättelseverksamhet. I.o.m. inrättandet 

av SIN skedde dock en reform avseende de faktiska rättsmedel den enskilde har tillgång till för 

att få överprövat vissa hemliga polisiära åtgärder. Den enskilde saknar förvisso fortfarande 

möjligheter att på egen hand kunna kräva insyn i polisens hemliga underrättelseregister. Tack 

vare kontrollregeln i LTB 3 §, har den enskilde dock givits tillgång till ett nytt rättsmedel 

innebärande att hen genom tillsynsmyndighets försorg kan få insyn i dessa register. Således kan 

den enskilde numer få svar på en mycket basal fråga: Bryter polisen mot lagen när den 

behandlar mina personuppgifter? Eller, annorlunda uttryckt: efterlever polisen verkligen det 

regelverk i PDL och PUL som ska säkerställa att skyddet för den personliga integriteten inte 

kränks? Kontrollregeln i LTB 3 § är därmed det viktigaste verktyget den enskilde har för att 

kunna utöva kontroll över polisens personuppgiftsbehandling inom ramen för 

underrättelseverksamhet. Vetskap om en felaktig förvaltning är trots allt ett krav för att kunna 

göra något åt sagda förvaltning.  

 

7 Rättelse, överklagande och skadestånd  

7.1 Inledning 

De föregående avsnitten har visat att den enskilde, genom tillsynsmyndighets försorg kan få 

viss insyn i polisens hemliga underrättelseregister. Om den enskilde konstaterat att polisen 

behandlat uppgifter på ett felaktigt sätt, blir nästa steg att undersöka vilka institut som 

regelverket erbjuder att göra något åt det. Detta avsnitt redogör därför för hur den enskilde 

genom att begära rättelse, göra en anmälan till DI eller överklaga kan försöka få polisen att 

upphöra med, eller på annat sätt rätta, den olagliga behandlingen. Dessutom kan den enskilde 

söka monetär kompensation för polisens olagliga personuppgiftsbehandling genom att väcka 

talan om skadestånd, varför även skadeståndsinstitutet gås igenom. 
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Avsnittet inleds med en redogörelse för rättelseinstitutets innebörd som följs av en diskussion 

om de åtgärder den enskilde kan ta till vid oenighet med polisen om huruvida rättelse bör ske 

eller ej. I detta avsnitt ingår därför att kort redogöra för DI:s arbete och vad en anmälan till 

myndigheten om polisens vägran att efterkomma en begäran om rättelse kan leda till. Därefter 

redovisas överklagandeinstitutet. Eftersom överklagande av beslut förutsätter en förståelse för 

vilka som får överklaga, inleds denna del med en översiktlig beskrivning av klagorätten. Efter 

det redogörs närmare för överklagandereglerna i PDL och PUL. Sedan presenteras 

skadeståndsinstitutet och polisens ersättningsskyldighet enligt detta regelverk. Därefter 

redovisas fallet med det s.k. kringresanderegistret för att exemplifiera dels hur den enskilde kan 

få insyn i ett hemligt underrättelseregister, dels hur sagda insyn kan leda till en lyckad 

skadeståndstalan mot polisen. Syftet med detta avsnitt är att på ett konkret sätt visa hur enskilda 

kan utöva kontroll över polisen, och därmed knyta ihop den bildliga säcken i uppsatsen.  

Avsnittet avslutas med en sammanfattning. 

 

7.2 Rättelse  

 

7.2.1 Om rättelseinstitutet 

Innebörden av rättelse är att enskilda kan vända sig direkt till första instans, i vårt fall 

Polismyndigheten, för att begära korrigering av de uppgifter som behandlats felaktigt. En sådan 

möjlighet har införts i PDL 2 kap 2 § 6p. genom hänvisning till PUL 28 §.  Enligt PUL 28 § 

första meningen är Polismyndigheten skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, 

blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med de 

bestämmelser i PUL till vilka PDL hänvisar. I 28 § andra meningen anges vidare att 

Polismyndigheten har en underrättelseskyldighet till tredje man om att rättelse skett, om den 

registrerade begär det.232 

 

PUL 28 § bör dock läsas tillsammans med PUL 9 § p. h som anger att Polismyndigheten ska 

vidta alla rimliga åtgärder för att rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som är 

felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålen med behandlingen. PUL 9 § innefattar 

även de övriga grundläggande kraven på polisens personuppgiftsbehandling, såsom bl.a. att 

personuppgifter ska behandlas korrekt, vara adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen 

                                                 
232 Öman, Sören och Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen. En kommentar, 2016-12-20, 

zeteo.wolterskluwer.se, avsnitt 28 §, rubrik ”Underrättelseskyldigheten”. 
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och att de ska vara riktiga (9 § p. a-i).233 Redan av 9 § framgår alltså tydligt att polisen på egen 

hand aktivt ska verka för att dess personuppgiftsbehandling ska vara laglig. PUL 28 § är således 

en förlängning av 9 §, genom att den tidigare bestämmelsen ger den enskilde rätt att påkalla 

polisens aktivitet för att korrigera felaktiga uppgifter. Annorlunda uttryckt innehåller 9 § regler 

om polisens skyldigheter och 28 § regler om den registrerades rättigheter.234  

 

Den enskildes begäran om rättelse till polisen kan ske formlöst. Av den behöver framgå att hen 

är missnöjd med behandlingen av hens uppgifter i något visst avseende och att hen vill att 

polisen korrigerar felet eller felen. Om begäran visar sig vara befogad, ska polisen skyndsamt 

vidta korrigering. Omfattningen av polisens utredning avgörs av de anmärkningar som den 

enskilde framställt.235 Vidare måste en begäran självklart avse korrigering av uppgifter som 

faktiskt behandlas vid tidpunkten då begäran framställs.236 Rättelse ska dock inte ske enbart 

därför att uppgifter som framstod som riktiga eller rimliga när de samlades in, t.ex. 

brottsmisstankar, senare har visat sig vara oriktiga.237  

 

Rättelse är vidare det övergripande namn för de sätt polisen kan korrigera en felaktig 

personuppgiftsbehandling. I praktiken kan korrigeringen ske genom tre olika metoder, 

nämligen rättelse, blockering eller utplånande. Det är dock Polismyndigheten själv som får 

välja korrigeringsmetod.238 Med rättelse avses att den ursprungliga, felaktiga, missvisande eller 

ofullständiga uppgiften ersätts av en uppgift om de rätta förhållandena, eller att uppgifterna 

annars kompletteras. Det finns avseende denna korrigeringsmetod inget krav på att uppgiften 

ska utplånas. Det enda kravet på polisen är att det i alla sammanhang ska framgå att den 

felaktiga uppgiften har ersatts eller kompletterats och att det finns information om vilka de rätta 

förhållandena är. För att rättelse ska kunna ske krävs alltså att de rätta förhållandena kan 

fastställas för att sedan ersättas eller kompletteras med uppgifter om de korrekta förhållandena. 

Om det visar sig omöjligt att fastställa de rätta förhållande, eller om det av andra skäl inte är 

möjligt med rättelse, får polisen istället blockera eller utplåna uppgiften.239 Med blockering, 

                                                 
233 Se avsnitt 3.4.2. 
234 Prop. 1997/98:44 s. 86-87. 
235 Prop. 1997/98:44 s. 133-134. 
236 Öman, Sören och Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen. En kommentar, 2016-12-20, 

zeteo.wolterskluwer.se, avsnitt 28 §, rubrik ”Korrigeringsskyldigheten”.  
237 Prop. 2009/10:85 s. 312.  
238 Prop. 1997/98:44 s. 134. 
239 SOU 1997:39 s. 402.  
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eller spärrning, avses varje åtgärd som kan vidtas för att de felaktiga uppgifterna i alla 

sammanhang ska vara förknippade med tydlig information om att den/de felaktiga uppgifterna 

spärrats och varför. Blockering innebär även att de felaktiga uppgifterna i regel inte får 

vidarelämnas till tredje man (undantag till detta finns dock i TF 2 kap.).240 Slutligen innebär 

utplåning att de felaktiga uppgifterna förstörs så de inte längre kan återskapas – i 

arkivsammanhang kallat gallring. Utplåning kan användas om exv. uppgifter behandlats trots 

att den aktuella behandlingen inte kan tillåtas under några förutsättningar.241  

 

7.2.2 Vid oenighet om huruvida rättelse är befogad 

En begäran om rättelse enligt PUL 28 § är endast effektiv om Polismyndigheten delar den 

enskildes åsikt om att den är befogad och väljer att korrigera den felaktiga behandlingen. 

Uppstår oenighet mellan Polismyndigheten och den enskilde om huruvida personuppgifterna 

är korrekta eller ej, har den enskilde enligt PDL och PUL tre alternativ till sitt förfogande. Hen 

kan för det för det första vända sig till allmän förvaltningsdomstol och överklaga polisens beslut 

om att inte efterkomma en begäran om rättelse (PDL 2 kap. 2 § 13 p. och PUL 52 §).242 

Överklagandeinstitutet kommer beröras närmare i nästkommande avsnitt. Den enskilde kan för 

det andra väcka talan om saken vid allmän domstol och kräva skadestånd för att polisen inte 

har uppfyllt sin korrigeringsskyldighet enligt lagen (PDL 2 kap. 2 § 12 p. och PUL 48 §).243 

Möjligheten till skadestånd berörs i avsnitt 7.4. Det är här värt att notera att det är 

Polismyndigheten som har bevisbördan för huruvida en uppgift är korrekt eller inte, alltså att 

den behandlats lagligen, vid tvist i domstol.244 Slutligen kan den enskilde anmäla förhållandet 

till DI245 som i sin tur kan ansöka om utplånande av de felaktiga uppgifterna vid allmän domstol. 

Detta förutsätter självfallet att DI instämmer i att uppgifterna är felaktiga och därmed inleder 

ett tillsynsärende och att det inte finns andra åtgärder som anses mer rimliga (PDL 2 kap. 2 § 

11 p. och PUL 47 §).  

 

                                                 
240 SOU 1997:39 s. 218 och s. 403. 
241 SOU 1997:39 s. 402-403. 
242 Öman, Sören och Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen. En kommentar, 2016-12-20, 
zeteo.wolterskluwer.se, avsnitt 28 §, rubrik ”korrigeringsskyldigheten”.  
243 Öman, Sören och Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen. En kommentar, 2016-12-20, 
zeteo.wolterskluwer.se, avsnitt 28 §, rubrik ”korrigeringsskyldigheten”.  
244 SOU 1997:39 s. 402.  
245 Prop. 1997/98:44 s. 87 och s. 134.  
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Vad gäller DI har myndigheten det övergripande generella ansvaret för tillsynen över all 

personuppgiftsbehandling, vilket inbegriper behandling med stöd av såväl PUL som PDL. DI 

har även likt SIN till uppgift att skydda enskilda från att få sin personliga integritet kränkt 

genom personuppgiftsbehandling.246 Således överlappar i viss mån SIN:s och DI:s 

verksamheter. När SIN inrättades var dock tanken att de två verksamheterna inte skulle 

överlappa utan istället komplettera varandra.247 DI avstår därför i regel från att på eget initiativ 

utöva tillsyn när en annan myndighet har behörighet.248 Vidare skiljer sig SIN:s och DI:s 

befogenheter åt. DI är exv. inte skyldiga att kontrollera om enskilda finns med i polisens 

underrättelseregister. DI kan även, till skillnad från SIN, utöver påpekanden och 

rekommendationer utförda förelägganden om vilka åtgärder tillsynsobjektet ska eller bör vidta 

för att rätta till eventuella felaktigheter. Om rättelse inte sker kan DI förbjuda tillsynsobjektet 

att fortsätta med personuppgiftsbehandlingen, eller ansöka vid domstol om utplånande av 

personuppgifter.249 Slutligen kan DI förvisso ta emot klagomål från enskilda, men DI är inte 

skyldig att inleda ett tillsynsärende på grund av enskildas anmälan.250 Således kan den enskilde 

inte vara säker på att hens anmälan till DI kommer leda till någon faktisk åtgärd från 

myndigheten.  

 

Sammanfattningsvis behöver alltså inte Polismyndigheten självmant efterkomma en begäran 

om rättelse enligt 28 § PUL om den, efter vidtagen utredning, inte är övertygad om att det är 

nödvändigt att korrigera uppgifterna.251 Om polisen inte vill korrigera felaktiga uppgifter 

riskerar den dock ett ingripande av DI eller/och att behöva försvara sin 

personuppgiftsbehandling i domstol.252 Således är rättelseinstitutet per se troligen inte ett 

särskilt effektivt rättsmedel för den som på egen hand önskar få polisen att upphöra med sin 

felaktiga personuppgiftsbehandling. Nästa avsnitt tar därför upp möjligheterna att överklaga för 

att undersöka om detta är ett effektivare verktyg för den enskilde.  

                                                 
246 Förordning (2007:975) med instruktion för Datainspektionen 1-2 §§; SOU 2016:65 s. 79; SOU 

2013:42 s. 90. 
247 Prop. 2006/07:133 s. 62; SOU 2016:65 s 88. 
248 SOU 2016:65 s 79, fotnot 3.  
249 Se PDL 2 kap. 2 § 11 p. med hänvisning till PUL 43-44 §§, 45 § 1 st. och 47 §. Se även SOU 

2016:65 s. 82; SOU 2013:42 s. 91. Normalt kan DI enligt 45 § PUL också vid vite förbjuda en felaktig 

personuppgiftsbehandling, men detta är inte tillåtet gentemot Polismyndigheten enligt PDL 2 kap. 2 § 

4 stycket. 
250 SOU 2016:65 s. 81. 
251 Prop. 1997/98:44 s. 87. 
252 Öman, Sören och Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen. En kommentar, 2016-12-20, 

zeteo.wolterskluwer.se, avsnitt 28 §, rubrik ”korrigeringsskyldigheten”.  
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7.3 Överklagande  

 

7.3.1 Bakgrund  

I avsnitt 5 diskuterades överklagbarheten som en första förutsättning för att någon ska kunna 

överklaga ett beslut till högre instans. I PDL har lagstiftaren dock i princip löst denna fråga åt 

oss genom att uppställa regler om vilka beslut som får överklagas direkt i lagtexten.253 PDL 2 

kap. 2 § 13 p. hänvisar nämligen till tre överklaganderegler i PUL, 51 § 1 st., 52 § 1 st. och 

slutligen 53 §. PUL 51 § 1st. anger att tillsynsmyndighets beslut enligt PUL om annat än 

föreskrifter får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Den tillsynsmyndighet som här 

åsyftas är DI.254 PUL 52 § 1st. anger att en myndighets beslut (i detta fall Polismyndighetens) 

om bl.a. underrättelse till tredje man enligt 28 § också kan överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol. Slutligen finns ett överklagandeförbud i 53 § om att andra beslut än 

sådana som avses i 47, 51 och 52 §§ inte får överklagas (47 § reglerar DI:s befogenhet att hos 

domstol ansöka om utplånande av felaktiga uppgifter). Lagtexten anger emellertid inte vem som 

får överklaga Polismyndighetens, respektive DI:s beslut. Därför beskriver nästa avsnitt 

översiktligt klagorätten. 

 

7.3.2 Om klagorätten 

Den allmänna regeln om klagorätt återfinns i FL 22 § och FPL 33 § 2 st. Bestämmelserna anger 

att ”ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det gått honom eller henne emot 

(min kurs.)”. För att vara klagoberättigad gäller alltså två krav, dels att ett beslut angår någon 

(saklegitimation), dels att beslutet har gått denne emot (kontraritet).255 Enligt Wennergren och 

von Essen innebär saklegitimation att ett beslut ska påverka den enskildes personliga eller 

ekonomiska situation i vid mening, dvs. att ett beslut ska ha verkningar av inte obetydlig grad.256 

Ragnemalm å sin sida beskriver saklegtimationen som att ett beslut ska medföra sådana 

konsekvenser för någon att hen har ett berättigat anspråk på att få till stånd en överprövning. 

Han menar även att kontrariteten i regel spelar en underordnad roll – att ett besluts verkningar 

                                                 
253 Huruvida även andra beslut får överklagas har till viss del diskuterats i avsnitt 5.  
254 2 § i personuppgiftsförordningen (1998:1191). 
255 von Essen, Ulrik, Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2017-09-07, 

zeteo.wolterskluwer.se, avsnitt 33 §, rubrik ”andra stycket – klagorätt: Huvuddragen”. 
256 von Essen, Ulrik, Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2017-09-07, 

zeteo.wolterskluwer.se, avsnitt 33 §, rubrik ”saklegitimation – enskilda”.  
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förutsätts vara negativa, alltså ha gått någon emot, ligger i själva överklagandeinstitutets 

konstruktion.257 

 

Regeln i FL 22 § och FPL 33 § 2 st. ger dock endast en allmän riktlinje om hur frågan om 

klagorätt ska bedömas. Lösningar får istället sökas i praxis och då är beslutets verkningar 

avgörande.258 Ett beslut som medför sådana verkningar att det tillerkänns överklagbarhet, kan 

i regel också överklagas av den som i första hand drabbas av verkningarna, dvs. parterna i ett 

ärende. Emellertid kan klagorätt i viss utsträckning även tillkomma andra personer än parterna, 

om beslutets verkningar drabbar även dessa utomstående personer.259 För att kretsen 

klagoberättigade inte ska bli alltför stor har det i praxis uppställts krav på att det ska finnas ett 

skyddssyfte, dvs. ett berättigat, kvalificerat behov för den utomstående personen att få en rättslig 

överprövning av frågan.260  

 

Vilka grupper får då rent konkret överklaga beslut enligt praxis? Kretsen klagoberättigade 

brukar, enligt Wennergren och von Essen, i regel hänföras till tre grupper. Den första gruppen 

är den mest uppenbara, nämligen de personer som intagit partsställning hos 

beslutsmyndigheten, dvs. sökande eller förklarande. Den andra gruppen är de personer som har 

ett intresse i saken som erkänts av rättsordningen. Detta intresse kan komma till uttryck genom 

att det i bestämmelser eller i förarbeten framgår att dessa personer t.ex. ska ges tillfälle att yttra 

sig innan ett beslut fattas. Den tredje gruppen är de vars rättsställning påverkas av ett beslut. 

Här åsyftas de personer som inte är adressater i ett förvaltningsbeslut, men som har ett 

civilrättsligt förhållande till adressaten.261    

 

HFD har emellertid i vissa mål gjort undantag från de tre ”klassiska” grupperna av 

klagoberättigade och givit även andra klagorätt. Wennergren och von Essen beskriver dessa 

                                                 
257 Ragnemalm, Hans. Förvaltningsprocessrättens grunder. 10 uppl., Jure, Stockholm, 2014, s 171. 
258 SOU 2010:29 s. 645; Ragnemalm, Hans. Förvaltningsprocessrättens grunder. 10 uppl., Jure, 

Stockholm, 2014, s 171.  
259 Ragnemalm, Hans. Förvaltningsprocessrättens grunder. 10 uppl., Jure, Stockholm, 2014, s 171-

172. 
260 Ragnemalm, Hans. Förvaltningsprocessrättens grunder. 10 uppl., Jure, Stockholm, 2014, s 171-

172; von Essen, Ulrik, Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2017-09-

07, zeteo.wolterskluwer.se, avsnitt 33 §, rubrik ”andra stycket – klagorätt”; Ragnemalm, Ragnemalm, 

Hans, Förvaltningsbesluts överklagbarhet, P.A Norstedt & Söners Förlag, Lund, 1970, s 23. 
261 Wennergren och von Essen bygger denna sammanfattning på en mycket stor mängd praxis. Denna 

uppsats tar därför inte upp samtliga rättsfall som underbygger slutsatserna, utan jag nöjer mig med att 

hänvisa till von Essen, Ulrik, Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 

2017-09-07, zeteo.wolterskluwer.se, avsnitt 33 § för en komplett redovisning av relevant praxis.  
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undantagsfall som en potentiellt fjärde grupp klagoberättigade som har ”ett beaktansvärt 

intresse” av att få sin sak prövad i domstol. Denna fjärde grupp kan exemplifieras av bl.a. RÅ 

2006 ref 9 och HFD 2013 ref 74.262 I RÅ 2006 ref 9 ville ett läkemedelsföretag (Pfizer) 

överklaga Läkemedelsverkets beslut att godkänna en generika, dvs. kopieläkemedel. Pfizer, 

som saluförde originalläkemedlet, ansåg att Läkemedelsverket beslut var felaktigt pga. att det 

fanns brister i generikan. Därför kunde Pfizer lida skador till följd av beslutet. Pfizer fick 

klagorätt med motiveringen att det hade ”ett beaktansvärt intresse [min kurs.] av att få de 

rättsliga förutsättningarna för ett beslut om försäljningstillstånd för de aktuella läkemedlen […] 

överprövade.” HFD 2013 ref 74 gällde ledningsprövning för ett fondbolag. Finansinspektionen 

[cit. FI] fann att en person, Pernilla, inte var lämplig som ledamot i fondbolagets styrelse, men 

beslutet var riktat till bolaget. Pernilla ville överklaga FI:s beslut och fick det eftersom HFD 

ansåg att FI:s beslut de facto avsåg Pernillas lämplighet. Beslutet hade betydelse för Pernillas 

roll som styrelsemedlem, och kunde därutöver antas påverka hennes möjligheter att få liknande 

uppdrag i framtiden. Pernilla ansågs därför ha ett sådant rättsskyddsintresse av att få saken 

rättsligt prövad.  

 

Problemet med de sistnämnda målen är att det inte går att utifrån dem utläsa något mönster för 

när den presumtivt fjärde gruppen ges klagorätt. HFD tycks helt enkelt ha gjort in casu-

bedömningar i båda fallen och funnit att en säkerhetsventil avseende klagorätten kan vara i sin 

ordning i undantagsfall. Således vet vi endast att undantag kan göras från de sedvanligt 

klagoberättigade intressenterna, men inte nödvändigtvis när. 

 

7.3.3 Närmare om överklagandereglerna  

Enligt PUL 52 § 1 st. får polisens beslut om bl.a. rättelse enligt 28 § överklagas till 

förvaltningsrätt. Tanken med bestämmelsen är att beslut som direkt berör den enskilde ska 

kunna överklagas.263 Det torde knappast vålla några problem att ta reda på vem som får 

överklaga polisens beslut om rättelse. När någon begär rättelse av Polismyndigheten blir denne 

även part (sökande) i ett ärende hos polisen. Därför får hen även överklaga polisens beslut att 

inte efterkomma en sådan begäran till domstol.  

 

                                                 
262 Det finns även andra rättsfall, von Essen, Ulrik, Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen 
m.m. En kommentar, 2017-09-07, zeteo.wolterskluwer.se, avsnitt 33 §, rubrik ”andra stycket 

klagorätt”, se särskilt underrubriken ”Saklegitimation enskilda – Rättsskyddsintresse”. 
263 Prop. 2005/06:173 s. 51.  
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Enligt PUL 51 § 1 st. kan även DI:s beslut om annat än föreskrifter enligt PUL överklagas hos 

förvaltningsrätt. Enligt förarbetena ska detta gälla utan undantag.264 Typen av beslut DI kan 

meddela enligt PUL i egenskap av just tillsynsmyndighet, avser bl.a. om att ett tillsynsobjekt 

ska vidta vissa säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas.265 Det kan 

också gälla beslut om olika metoder att få tillsynsobjektet att upphöra med en olaglig 

personuppgiftsbehandling.266 Om DI väljer att inleda ett tillsynsärende mot polisen angående 

dess eventuellt felaktiga personuppgiftsbehandling, är Polismyndigheten självfallet part i det 

ärendet. Inte heller här vållar det därför några problem att ta reda på vem som i första hand 

drabbas av DI:s beslut om att vidta åtgärder mot polisen, och vem som därför får överklaga DI:s 

beslut enligt 51 § 1 st.  

 

Man skulle emellertid kunna ställa frågan om även den enskilde vars personuppgifter 

behandlats felaktigt av polisen får överklaga DI:s beslut enligt samma bestämmelse. Kan DI:s 

beslut sägas angå även dessa utomstående personer? Frågan har aldrig varit uppe för prövning 

i HFD. Som redan nämnts förutsätter klagorätten att man är saklegitimerad – att den enskilde 

ska ha ett berättigat anspråk på att få överklaga.267 Klagorätten bedöms från fall till fall med 

utgångspunkt i praxis. Det kan först och främst konstateras att den enskilde inte hör till någon 

av de tre grupper som brukar ges klagorätt: den enskilde intar inte partsställning hos DI, hen 

måste inte höras innan DI:s beslut fattas och det finns heller inget civilrättsligt förhållande 

mellan den enskilde och adressaten för DI:s beslut, alltså Polismyndigheten. Har då den 

enskilde ett sådant ”beaktansvärt intresse” att hen ändå kan få sin sak prövad i domstol? Om 

DI:s beslut eller tillhörande utredningsmaterial inbegriper den enskildes felaktigt behandlade 

uppgifter, skulle man i och för sig kunna säga att hens personliga situation (likt för Pernilla) 

påverkas: Polisen bryter mot det regelverk som avser skydda hens personliga integritet. 

Huruvida detta är tillräckligt för att den enskilde ska ges klagorätt är dock, i min mening, inte 

troligt då beslutet inte kan sägas ha andra verkningar för den enskilde än just brott mot gällande 

regelverk.  

 

                                                 
264 Prop. 1997/98:44 s. 103.  
265 PDL 2 kap. 2 § 7 p. med hänvisning till PUL 31 och 32 §§ 1 st. 
266 PDL 2 kap 2 § 11 p. med hänvisning till PUL 43-44 §§, 45 § första stycket och 47 §.  
267 Ragnemalm, Hans. Förvaltningsprocessrättens grunder. 10 uppl., Jure, Stockholm, 2014, s 171; 

von Essen, Ulrik, Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2017-09-07, 

zeteo.wolterskluwer.se, avsnitt 33 §, rubrik ”Saklegitimation – enskilda”. 
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Det finns även andra problem med att ge den enskilde klagorätt avseende DI:s beslut. Vad 

skulle den enskildes yrkande vara vid ett sådant överklagande? Om yrkandet är att den enskildes 

felaktiga personuppgifter ska rättas enligt 28 § PUL, har lagstiftaren redan givit den enskilde 

en möjlighet att överklaga polisens beslut enligt 52 §. Det vore vidare orimligt att ge den 

enskilde möjlighet att kunna styra DI:s arbete genom att i ett överklagande yrka på alternativa 

lösningar. Om DI exv. i ett beslut nöjer sig med att komma med påpekanden till polisen, vore 

det märkligt om den enskilde kunde yrka på rättelse genom radering. Tillsynsmyndigheternas 

arbete är reglerat i författningar där de givits befogenhet att leda sitt tillsynsarbete. Skulle 

enskilda personer bedöma tillsynsmyndigheternas arbete som otillräckligt eller 

otillfredsställande är inte detta skäl nog att bevilja klagorätt enligt nu rådande praxis. Svaret på 

om även utomstående enskilda kan få klagorätt avseende DI:s beslut enligt PUL 51 § bör därför 

besvaras nekande.  

 

Att det finns vissa beslut som den enskilde personligen kan känna berör hen, men som hen inte 

får överklaga har beaktats i ett betänkande av Polisorganisationskommittén, Tillsyn över 

Polisen. I betänkandet anger kommittén bl.a. följande 

 

En avsaknad av rätt till överprövning av vissa polisiära beslut kan, i viss mån, vägas upp av en 

möjlighet till kontroll och granskning av polisens verksamhet i efterhand. Att utöva tillsyn över 

polisväsendet ger dessutom en kompletterande möjlighet för riksdag och regering att kontrollera att 

polisverksamheten utförs på ett korrekt sätt.268 

Således anses den enskildes begränsade rätt till överklagande av polisiära beslut inom området 

för dess underrättelseverksamhet vägas upp av nuvarande tillsyn som utövas över polisen av 

bl.a. SIN och DI.269 Sett utifrån den enskildes vilja att utöva kontroll över polisen, framstår 

dock denna lösning som mindre attraktiv då hens möjligheter att inverka på polisens konstaterat 

felaktiga behandling av hens uppgifter förblir begränsade.  

 

Sammanfattningsvis är därför den enskildes möjligheter att överklaga begränsade. Det 

regelverket i praktiken erbjuder den enskilde är en rätt att överklaga polisens beslut om att avslå 

en begäran om rättelse. Några möjligheter att överklaga även andra myndighetsbeslut som fattas 

med stöd av PDL och PUL torde inte finnas. Utifrån den enskildes perspektiv är dock rätten till 

                                                 
268 SOU 2013:42 s. 19. 
269 SOU 2013:42 s. 19. 
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överklagande ändå ett mer effektivt verktyg för att utöva kontroll över polisen än en begäran 

om rättelse. En högre instans och domstol får då överpröva polisens beslut, vilket ska leda till 

en (presumtivt) objektiv bedömning av polisens laglydighet. 

 

7.4 Skadestånd  

 

7.4.1 Om polisens ersättningsskyldighet  

Utöver möjligheten att begära rättelse av polisen och att överklaga därtill hörande beslut om 

det går en emot, kan den enskilde slutligen även väcka talan vid allmän domstol och begära 

skadestånd.  Detta framgår av PDL 2 kap. 2 § 12 p. som hänvisar till PUL 48 §.  Bestämmelsen 

anger i första stycket att den personuppgiftsansvarige (Polismyndigheten) ska ersätta den 

registrerade för skada och kränkning av den personliga integriteten som en behandling av 

personuppgifter i strid med PUL har orsakat. I andra stycket framgår att ersättningsskyldigheten 

kan jämkas i den utsträckning det är skäligt, om Polismyndigheten visar att felet inte berodde 

på den. Regeln om skadestånd i PUL utgör en specialbestämmelse, och har således företräde 

framför de allmänna reglerna om skadestånd i skadeståndslagen (1972:207) [cit. SkL] (SkL 1 

kap. 1 §). I den mån en ersättningsfråga inte berörs i bestämmelsen, t.ex. frågan om hur 

ersättning för en kränkning ska beräknas, gäller däremot alltjämt regelverket i SkL (i det här 

fallet SkL 5 kap).270 

 

Första stycket i PUL 48 § reglerar alltså Polismyndighetens ersättningsskyldighet gentemot den 

enskilde. Ersättningsskyldigheten gör sig gällande så snart polisens behandling av den 

registrerades uppgifter skett i strid mot någon, eller några bestämmelser i PUL.271 Vid ett dylikt 

lagbrott är skadeståndsreglerna tämligen stränga mot Polismyndigheten. Ersättning för en 

felaktig personuppgiftsbehandling, en s.k. registerskada272, kan utgå för personskada, sakskada, 

ren förmögenhetsskada men även för icke-ekonomiska skador såsom lidande, s.k. ideell 

ersättning.273 Det finns heller inget krav på att polisen ska ha agerat uppsåtligt eller oaktsamt 

för att ersättningsskyldighet ska uppstå.274 Åberopar den enskilde skadestånd enligt PUL 48 § 

                                                 
270 Prop. 1997/98:44 s. 143.  
271 Prop. 1997/98:44 s 106. Här inbegrips även de föreskrifter som utfärdas med stöd av PUL, se prop. 

1997/98:44 s. 143. 
272 Svea hovrätts dom, meddelad 2017-04-28, mål nr T 6161-16, s. 12. 
273 Prop. 1997/98:44 s. 106 och s. 143. 
274 Öman, Sören och Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen. En kommentar, 2016-12-20, 

zeteo.wolterskluwer.se, avsnitt 48 §, rubrik ”Första stycket”. 
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behöver hen således endast bevisa att Polismyndigheten på något sätt behandlat hens uppgifter 

i strid med PUL. 

 

Polisens ersättningsskyldighet uppstår alltså vid varje brott mot PUL. I förarbetena anges att 

det pga. den personuppgiftsansvariges relativt stränga ersättningsskyldighet är viktigt med en 

jämkningsmöjlighet, varför en sådan möjlighet införts i PUL 48 § andra stycke.275 Innebörden 

av jämkning är att domstolen får men inte måste förskriva om jämkning under vissa 

förutsättningar och endast om det är skäligt. Jämkningsmöjligheten kan bli aktuell om polisen 

kan visa att den helt och hållet är utan skuld till den olagliga personuppgiftsbehandlingen. Detta 

kan vara fallet om polisen inhämtar felaktiga eller ofullständiga uppgifter från den enskilde 

själv eller någon annan personuppgiftsansvarig. I dessa fall får domstolen sätta ned 

ersättningsbeloppet eller t.o.m. helt låta det falla bort.276 JK har i ett beslut ansett att det 

förhållandet att en förvaltningsdomstol har gjort bedömningen att en uppgift ska rättas, 

blockeras eller utplånas (PUL 9 § p. h) inte automatiskt innebär att skadeståndsskyldighet enligt 

PUL 48 § föreligger.277 Den närmare bedömningen av huruvida jämkning är skäligt får dock 

avgöras i varje enskilt fall. Tolkningen av bestämmelsen i PUL 48 § 2 st. har således 

överlämnats till rättstillämpningen.278  

 

Ersättning för en kränkning, eller registerskada, bedöms efter skälighet mot bakgrund av 

samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet. Faktorer som kan beaktas är exv. om 

det funnits risk för otillbörlig spridning av känsliga eller felaktiga uppgifter och om den 

registrerade på grund av den felaktiga behandlingen blivit utsatt för något beslut eller några 

andra åtgärder som kunnat innebära något negativt för hen.279 Beträffande just frågan om hur 

beloppet närmare ska bestämmas framhöll HD i NJA 2013 s 1046 följande   

I likhet med vad som gäller inom den allmänna skadeståndsrätten är syftet med kränkningsersättning 

vid överträdelser av personuppgiftslagens regler att ersättningen ska kompensera känslor hos den 

skadelidande och ge upprättelse. Ersättningen ska bestämmas utifrån en bedömning av den kränkning 

som typiskt sett kan anses ha uppkommit. Ett sådant betraktelsesätt leder i stor utsträckning till bruk 

                                                 
275 Prop. 1997/98:44 s. 107.  
276 Prop. 1997/98:44 s. 107, s 144-145 och s. 243. 
277 JK beslut 2014-05-07, Skadeståndsanspråk med hänvisning till att personuppgifter i det s.k. 
Kringresanderegistret har behandlats i strid med polisdatalagen, Dnr 1441-14-47. Beslutet avsåg ett 

anspråk på ersättning av staten med anledning av att en uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen 

av kammarrätt hade beslutats skulle rättas, blockeras eller utplånas. 
278 Prop 1997/98:44 s. 243.  
279 Prop. 1997/98:44 s. 143-144.  



 

69 

 

av schabloner, vilka bl.a. underlättar skaderegleringen till fördel för den skadelidande. 

Ersättningsnivån för kränkning avseende agerande i strid mot personuppgiftslagen bör i fall som inte 

kan anses allvarliga ligga under 5000 kr. Ersättningen för en kränkning som är att bedöma som mindre 

allvarlig, om inte helt obetydlig, bör normalt bestämmas till ett schablonbelopp på 3000 kr. 

 

Sammanfattningsvis kan alltså den enskilde vars personuppgifter behandlats felaktigt väcka 

skadeståndstalan mot staten för att på så vis söka nå upprättelse. Polisens ersättningsskyldighet 

vid ett konstaterat brott mot PDL och PUL är relativt sträng. Emellertid är ersättningsbeloppen 

för ideella skador förhållandevis låga – mellan 3 000 och 5 000 kr kan den enskilde erhålla 

enligt praxis.280 I exceptionella fall, som exemplet med det s.k. kringresanderegistret nedan 

visar, kan ersättningen dock bli högre.  

 

7.5 Exemplet med kringresanderegistret 

Denna uppsats har gått ut på att visa hur enskilda, som misstänker att deras personliga integritet 

är i fara när det kommer till polisens underrättelseregister, kan utöva kontroll över polisen. 

Fokus har legat på hur enskilda kan få insyn i polisens hemliga underrättelseverksamhet, men 

även vad den enskilde kan göra åt polisens felaktiga personuppgiftsbehandling har redovisats.   

 

Ett uppmärksammat fall, det s.k. kringresanderegistret281, kan få exemplifiera hur ett sådant 

utövande av kontroll över den öppna polisen i praktiken kan gå till.  

 

Kringresanderegistret är en uppgiftssamling Skånepolisen upprättat i sin 

underrättelseverksamhet.282 Det var alltså fråga om det jag i detta arbete kallar för ett 

underrättelseregister, upprättat med stöd av PDL 2 kap. 7 § 1 p. Kringresanderegistret innehöll 

personuppgifter om åtminstone 4 673 personer, däribland uppgifter om namn, personnummer, 

adress, släktskapsförhållanden och kön.283 SIN inledde ett tillsynsärende av 

kringresanderegistret som ett direkt resultat av att media påstått att ”Polismyndigheten i Skåne 

                                                 
280 NJA 2013 s 1046. 
281 SIN uttalande 2013-11-15, Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i 

uppgiftssamlingen benämnd ”Kringresande”, Dnr 173-2013. 
282 SIN uttalande 2013-11-15, Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i 

uppgiftssamlingen benämnd ”Kringresande”, Dnr 173-2013, s 2-4. 
283 SIN uttalande 2013-11-15, Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i 

uppgiftssamlingen benämnd ”Kringresande”, Dnr 173-2013,  s 9-10; Stockholm tingsrätts dom 

meddelad 2016-06-10, mål nr T 2978-15 m.fl, s 4. 
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har ett register över romer”.284 SIN kom fram till att uppgiftssamlingen i flera avseenden var 

olaglig.285 Nämnden ansåg även att uppgiftssamlingen kringresande, genom sitt blotta namn, i 

och för sig förde tankarna till det romska folket. Många personer i uppgiftssamlingen hade 

också romskt ursprung. SIN ansåg dock inte att polisen behandlat uppgifter om dessa personer 

enbart pga. deras etnicitet i strid med PDL 2 kap. 10 §.286  

 

Efter att SIN avslutat sitt tillsynsärende, publicerade den sitt uttalande på sin hemsida. SIN:s 

slutsatser om kringresanderegistret uppmärksammades även i media.287 I ett principbeslut kom 

JK år 2014 fram till att alla personer vars personuppgifter behandlats i kringresanderegistret var 

berättigade till 5 000 kr vardera.288 Till följd av SIN:s uttalande, och troligen pga. 

uppmärksamheten i media, begärde ett antal romer en kontroll av SIN enligt LBT 3 § om 

huruvida deras uppgifter fanns med i kringresanderegistret. Svaret blev jakande. SIN 

underrättade även dessa personer om i vilka mappar och filer deras uppgifter funnits med.289  

 

Personerna valde därefter, tack vare den samlade information de fått från såväl SIN:s 

underrättelse som dess publicerade uttalande om kringresanderegistret, att väcka talan mot 

polisen enligt PUL 48 §. De byggde sin talan på att polisen behandlat uppgifter om dem enbart 

pga. deras etniska tillhörighet i strid med PDL 2 kap. 10 §, dvs. pga. att de är romer eller gifta 

med romer. Tingsrätten kom fram till att polisen mycket riktigt behandlat deras personuppgifter 

felaktigt i strid med bl.a. PDL 2 kap. 10 §, och beslutade därför att varje person skulle ersättas 

med 30 000 kr, alltså en ovanligt hög summa.290 JK överklagade domen till Svea hovrätt, som 

fastställde tingsrättens dom. Domstolen menade att det förvisso finns schabloner för att beräkna 

ersättning för kränkning avseende agerande i strid med PUL (se ovan, NJA 2013 s 1046). 

Emellertid ansåg domstolen att fallet med kringresanderegistret, och förevarande 

skadeståndsmål var ”unikt”. Domstolen angav att det: ”saknas motstycke i modern svensk 

rättshistoria vad gäller liknande s.k. registerskador.[…] Den kränkning som konstaterats i målet 

                                                 
284 SIN uttalande 2013-11-15, Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i 
uppgiftssamlingen benämnd ”Kringresande”, Dnr 173-2013,  s 2. 
285 SIN uttalande 2013-11-15, Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i 
uppgiftssamlingen benämnd ”Kringresande”, Dnr 173-2013, s 1-2 och s 19. 
286 SIN uttalande 2013-11-15, Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i 

uppgiftssamlingen benämnd ”Kringresande”, Dnr 173-2013, s 15-17. 
287 Se exv. Orrenius, Niklas. Hundratals romer i nytt register. Dagens Nyheter. 2013-09-24. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/hundratals-romer-i-nytt-register/ (Hämtad 2017-03-31). 
288 Stockholm tingsrätts dom meddelad 2016-06-10, mål nr T 2978-15 m.fl. s 6. 
289 Stockholm tingsrätts dom meddelad 2016-06-10, mål nr T 2978-15 m.fl. s 6. 
290 Stockholm tingsrätts dom meddelad 2016-06-10, mål nr T 2978-15 m.fl. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/hundratals-romer-i-nytt-register/
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– att registrera någon i ett polisregister enbart på grund av vad som var känt om dennes etniska 

ursprung – är mycket allvarlig.” Mot denna bakgrund, samt att registret kritiserats av ett flertal 

myndigheter, ansåg domstolen inte att det yrkade beloppet på 30 000 kr var särskilt högt, utan 

tvärtom ansågs det skäligt.291  

 

Sammanfattningsvis visar fallet med kringresanderegistret hur ett antal utomstående individer, 

genom SIN:s försorg, fått insyn i ett register upprättat i Polismyndighetens hemliga 

underrättelseverksamhet. Personerna hade till sitt förfogande betydande information om hur 

polisen brustit i sin personuppgiftshantering tack vare att de dels hade tillgång till SIN:s 

publicerade beslut i det avslutade tillsynsärendet mot polisen, dels fick viss preciserad 

information från SIN efter deras begäran om kontroll enligt LTB 3 §. Pga. insynen och 

omfattningen av den information de fick, kunde personerna sedan väcka talan mot staten och 

erhålla ett betydande skadestånd. Omständigheterna i fallet med kringresanderegistret var enligt 

domstolen emellertid speciella, varför det höga ersättningsbeloppet utgör ett undantag. 

 

7.6 Sammanfattning 

Detta avsnitt har redovisat de institut den enskilde kan åberopa för att utöva kontroll över 

polisen när hen vet att myndigheten felaktigt behandlat hens personuppgifter inom ramen för 

dess underrättelseverksamhet. Den enskilde kan för det första begära rättelse av 

Polismyndigheten. Om polisen av någon anledning inte efterkommer den enskildes begäran om 

rättelse kan hen för det andra överklaga polisens beslut till allmän förvaltningsdomstol. Ett 

överklagande torde för den enskilde vara en effektiv metod att utöva tillsyn då en oberoende 

instans får överpröva polisens beslut. Den enskilde kan emellertid, som ett alternativ eller som 

ett komplement till ett överklagande, även anmäla polisen till DI. DI har dock ingen skyldighet 

att inleda ett tillsynsärende på enskilds begäran, varför detta alternativ kan visa sig gagnlöst. 

Slutligen kan den enskilde väcka talan om skadestånd. Vid en konstaterad registerskada, som 

beror på Polismyndigheten, erhåller den enskilde ett schablonbelopp på mellan 3 000–5 000 kr 

beroende på hur allvarlig kränkningen är. I exceptionella undantagsfall kan dock ersättningen 

bli högre.  

 

                                                 
291 Svea hovrätts dom meddelad i Stockholm den 2017-04-28, mål nr T 6161-16. 
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8 Sammanfattande diskussion 

Detta arbete har visat att alla och envar i Sverige har rätt till skydd för sin personliga integritet 

och att otillbörliga intrång ska kunna avvisas. I detta sammanhang kan all 

personuppgiftsbehandling ses som ett intrång i detta skydd.292 Enligt lag utgör dock polisens 

personuppgiftsbehandling ett berättigat intrång pga. statens och polisens legitima intresse av att 

förebygga och förhindra brott.293 För att förhindra att skyddet för den personliga integriteten 

inte blir illusorisk inom detta område, innehåller PDL och PUL ett antal regler vars syfte är att 

tillse att polisens personuppgiftsbehandling inte kränker sagda skydd. I inledningen av detta 

arbete ställde jag mig frågan hur en enskild person ska kunna försäkra sig om att polisen inte 

kränker integritetsskyddet vid sin personuppgiftsbehandling inom ramen för 

underrättelseverksamhet. Fokus för uppsatsen har därför varit om den enskilde kan få insyn i 

polisens hemliga underrättelseregister och omfattningen av den information som i sådant fall 

görs tillgänglig.  

 

Som detta arbete visat är den enskildes insynsmöjligheter kraftigt begränsade. Den mest 

signifikanta orsaken till denna begränsning är att polisen gentemot den enskilde kan åberopa 

sekretess för sin underrättelseverksamhet enligt OSL 18 kap. 2 §, även när polisen behandlar 

eller har behandlat hens personuppgifter. Detta medför att den som begär ut ett registerutdrag 

enlig PUL 26 § i princip alltid kommer att nekas tillgång till uppgifter som hänför sig till 

polisens underrättelseverksamhet. Den enskilde kommer i dessa fall inte ens få veta om polisen 

överhuvudtaget behandlar eller har behandlat hens uppgifter i något underrättelseregister. Nästa 

fråga blev därför om den enskilde kan komma runt denna stränga sekretess genom att åberopa 

partsinsyn.294 Svaret blev dock nekande då hen inte torde kunna uppnå partsställning i något 

polisiärt ärende inom ramen för underrättelseverksamhet. Uppsatsen har vidare visat att den 

enskildes bristande möjligheter till insyn i polisens underrättelseregister, eller närmare bestämt 

bristen på underrättelse i efterhand från polisen, inte strider mot EKMR. Som en indirekt 

konsekvens av artikel 13 och kravet på ett effektivt rättsmedel, inrättades däremot 

tillsynsmyndigheten SIN, genom vilken den enskilde givits tillgång till ett nytt rättsmedel 

innebärande att hen av SIN kan begära en kontroll av polisens regelefterlevnad.295 Emellertid 

gör sig de starka sekretesskälen i OSL 18 kap. 2 § påminda även avseende vad SIN kan eller 

                                                 
292 Prop. 2009/10:85 s. 67-68. 
293 Jfr 1 § PDL; Prop. 2009/10:85 s. 67-68; Prop. 2009/10:80 s. 178; SOU 2007:22 s. 52. 
294 Jfr OSL 10 kap. 3 §. 
295 LTB 3 §. 
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får förmedla till den som kommer med en begäran om kontroll. Som regelverket är utformat 

idag ska den enskilde få veta om polisen behandlat dennes uppgifter i strid PDL och PUL samt 

även få del av uppgifter rörande personuppgiftsbehandlingen, om dessa uppgifter kan lämnas 

med hänsyn till sekretess.296 Någon sådan skyldighet föreligger därmed inte. Även om 

huvudregeln är att enskilda har rätt till information från SIN, kan sekretesskäl därför medföra 

att nämndens resultat helt eller delvis inte kan lämnas ut. I teorin skulle den enskilde således 

kunna nekas insyn även i dessa fall, åtminstone angående hur och i vilken omfattning polisen 

brustit i sin personuppgiftshantering.297 Som detta arbete dock visat kan den enskilde, 

sekretessen till trots, ändå få tillgång till ytterligare information, om hen finner och tar del av 

beslutet i det tillsynsärende SIN eller någon av de samrådande tillsynsmyndigheterna fattar 

angående polisens bristande regelefterlevnad. Om den enskildes väg till insyn och ett fullgott 

informationsunderlag om polisens underrättelseregister, kan man därmed säga att den gjorts 

särdeles vansklig.  

 

I inledningen av detta arbete ställde jag mig också en andra fråga, nämligen vad den enskilde 

kan göra när hen konstaterat att polisen felaktigt behandlat hens personuppgifter. Det visar sig 

att även den enskildes möjligheter att få polisen att åtgärda den felaktiga behandlingen är 

begränsade. Den enskilde kan enligt PDL och PUL för det första begära rättelse av 

Polismyndigheten. En sådan begäran kräver emellertid att polisen delar den enskildes åsikt om 

att dess hantering av personuppgifterna varit bristfällig. Effektiviteten av en sådan begäran är 

därför tvivelaktig. Om polisen och den enskilde inte är överens kan den enskilde för det andra 

överklaga polisens beslut till högre instans i förhoppning om att domstolen gör en annan 

bedömning. Den enskilde kan dock inte särskilt yrka på utplåning, då själva rättelsemetoden i 

slutändan avgörs av Polismyndigheten och inte av domstol. Den enskilde kan även anmäla 

polisen till DI för att på detta sätt försöka få uppgifterna rättade, men här saknas garanti för att 

DI faktiskt inleder ett tillsynsärende. Om DI ändå skulle välja att utöva tillsyn över polisen i 

detta särskilda fall, saknar den enskilde möjlighet att inverka på DI:s val av åtgärd eller åtgärder 

mot polisen. DI:s beslut i egenskap av just tillsynsmyndighet torde nämligen inte få överklagas 

av utomstående enskilda personer pga. bristande klagorätt. Slutligen kan den enskilde väcka 

                                                 
296 Prop. 2006/07:133 s 70; Heuman, Sigurd och Melander Tell, Eva, Om Säkerhets- och 
integritetsskyddsnämnden, Svensk Juristtidning, häfte 5-6, 2013, s 507. 
297 Enligt Heuman, Sigurd och Melander Tell, Eva, Om Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, 
Svensk Juristtidning, häfte 5-6, 2013, s 507-508 har det aldrig förekommit att SIN helt underlåtit att 

informera den enskilde i de fall SIN bedömt att någon olaglighet har förekommit. Däremot har 

underrättelsen anpassats till vad sekretessen krävt i det särskilda fallet. 
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talan om skadestånd. Den enskilde har då bevisbördan för att polisen behandlat hens 

personuppgifter felaktigt. Lyckas den enskilde styrka sina påståenden, är statens 

ersättningsskyldighet i och för sig sträng, men ersättningsbeloppet lågt.  

 

Sammanfattningsvis har detta arbete därför visat att den enskildes möjligheter att utöva kontroll 

över polisens underrättelseregister i de flesta avseenden är begränsade. I avvägningen mellan 

den enskildes intresse av att värna sin rätt till skydd för sin personliga integritet och polisens 

intresse av att värna den allmänna säkerheten, väger det senare helt enkelt tyngre.298 Polisens 

intresse av att få arbete i hemlighet för att kunna arbeta ostört och utan onödiga intrång är inget 

jag ifrågasätter per se. Konsekvensen av hemlighållandet är dock att den rättsstatliga idéen om 

att landets invånare ska få utöva tillsyn över statsförvaltningen till stor del begränsas, eller 

t.o.m. helt faller bort, när det kommer till polisens underrättelseverksamhet. Enligt förarbetena 

ska denna begränsning vägas upp av den tillsyn som bl.a. SIN och DI utöver över den öppna 

polisen.299 Tillsynsmyndigheterna, då primärt DI, har i och för sig givits stora befogenheter för 

att aktivt kunna åtgärda en olaglig personuppgiftsbehandling. I såväl SIN:s som DI:s 

arbetsinstruktioner står även att myndigheterna har till uppgift att skydda allas personliga 

integritet. Huruvida denna tillsyn är effektiv och huruvida den åstadkommit faktiska 

förändringar hos polisen efter att de kritiserade underrättelseregister uppmärksammats, vet jag 

däremot inte. Dessa frågor skulle kunna utgöra ett ämne för en annan uppsats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
298 Se exv. prop 1997/98:97 s. 64-68 och Case of Klass and Others v. Germany, application no. 5029/71, 

6 september 1978. p. 58 och p. 48. 
299 Jfr SOU 2013:42 s 19. 
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