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Sammanfattning  
 
Ändamålet med uppsatsen var att ta reda på hur reglerna för användandet av hemlig 
teleavlyssning ser ut samt att undersöka skyddet emot intrång i den personliga integriteten. 
Med utgångspunkt från detta ville jag sedan undersöka reglerna för hemlig rumsavlyssning, 
detta för att sedan försöka ta ställning till hur möjligheterna för att införa rumsavlyssning i 
Sverige ser ut. Praxis på området är mager och det har gjort att jag istället använt mig mer av 
doktrin. De lagar jag till störts del använt mig av är rättegångsbalken, regeringsformens andra 
kapitel samt europakonventionen artiklarna 6, 8 och 13. Av dessa framgick att reglerna kring 
rumsavlyssnig i vissa delat innehåller brister som måste ses över för att det ska vara möjligt 
att införa hemlig rumsavlyssning som ett nytt tvångsmedel i Sverige.  
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1. Inledning  
 
Till polisens uppgifter hör en rad åtgärder. De ska i första hand förebygga brott så att de helst 
inte ens hinner inträffa. För att kunna göra det bedriver de spaning på en mängd olika sätt. 
Polisen ska även upprätthålla den allmänna ordningen och förhindra störningar, det betyder att 
de ska arbeta brottsförebyggande samt att försvåra för de kriminella elementen. Då brottet 
redan är begånget har de till uppgift att under ledning av åklagare utreda brottet så effektivt 
som möjligt för att finna tillräckligt med material som kan leda till en fällande dom i en 
framtida rättegång. Enligt statistiken tenderar kriminaliteten att öka och bli allt grövre, 
framför allt i storstäderna. Det blir vanligare med organiserad brottslighet och undersökningar 
tyder på att den formen av brottslighet tenderar att fortsätta öka. Det finns olika former av 
grupperingar allt ifrån inhemska gäng, bestående av människor som bedriver kriminell 
verksamhet, till internationella organisationer som finns över hela världen. I Sverige pratas 
det mest om de ”ökända” mc gängen som sysslar med allehanda brottslighet allt från 
vapenhandel till människosmuggling. Men det har också blivit allt vanligare att internationella 
ligor etablerar sig i Sverige för att bedriva allt ifrån smuggling av varor till prostitution. Dessa 
former av kriminalitet tillhör de allra svåraste att komma åt.  
 
I takt med den ökande kriminaliteten ställs det allt högre krav på samhället att hitta metoder 
för att bekämpa den. Användandet av hemliga tvångsmedel såsom hemlig teleavlyssning och 
hemlig rumsavlyssning spelar i detta sammanhang en central roll. Användandet av de hemliga 
tvångsmedlen har visat sig vara ett effektivt sätt att bekämpa dessa former av kriminell 
verksamhet. Men mot intresset av att bekämpa brott måste också ställas intresset av att skydda 
individerna i samhället mot intrång i den personliga integriteten. Hemlig teleavlyssning och 
hemlig rumsavlyssning är båda starkt integritetskränkande åtgärder och de är stadgat i RF att 
människor ska skyddas mot sådana former av åtgärder. I regeringsformen (RF) 2:12 anges 
möjligheterna för att begränsa skyddet av integritetskränkande åtgärder och därmed kunna 
använda sig av tvångsmedel i syfte att bekämpa grov kriminalitet. Hemlig avlyssning är idag 
ett tillåtet tvångsmedel, medens hemlig rumsavlyssning ännu inte är tillåtet i Sverige. 
Anledningen till det synes vara att rumsavlyssning är om möjligt ännu mer 
integritetskränkande, på grund av att den inte begränsas till någon viss form av 
kommunikation som får avlyssnas, utan omfattar all kommunikation som utbytts på en plats.  
 
Den enskildes rättssäkerhet är en viktig fråga att föra diskussion om. I och med det ökade 
kravet från de brottsbekämpande myndigheterna på ökade resurser av hemliga tvångsmedel, 
hamnar den lite i skymundan. Det är handlar om att väga allmänhetens intresse av att leva i ett 
tryggt samhälle med låg kriminalitet mot intresset av att upprätthålla en rättsäkerhet där 
människors integritet inte kränks. Utvecklingen inom tekniken har gjort det möjligt att 
använda och kunna använda hemliga tvångsmedel på annat sätt än som tidigare var möjligt. 
Den senaste tiden har diskussionerna angående lagstiftning i sådana ärenden handlat mer om 
möjligheterna till utveckling av nya metoder än om hotet mot rättsäkerheten.  
Vi lever redan i ett bevakat samhälle vi blir filmade då vi tankar på macken och handlar i 
affärer. Nu finns det också kameror på många av våra städers gator i syfte att verka preventivt 
mot våldsverkare. Om hemlig rumsavlyssning inför så kommer det även vara tillåtet att 
avlyssna människor i deras egna sovrum och frågan vi måste ställa oss är då om den enskilde 
individen fortfarande kan känna att den lever i ett rättssäkert samhälle? Finns det en risk att 
behovet av ökade hemliga tvångsmedel leder till att övervakningen av den enskilde individen 
blir så avancerade att det inte längre går att garantera människor en betryggande rättssäkerhet?  
 

 (1)



 

1.1 Syfte 
 
Syftet är att undersöka skyddet för den enskilde individen vid användandet av hemlig 
teleavlyssning. Jag kommer att undersöka detta utifrån de grundläggande fri och rättigheterna 
enligt regeringsformen och Europakonventionen för att se hur det rättsliga skyddet mot 
intrång i den personliga integriteten ser ut. Jag kommer sedan att undersöka hur reglerna för 
hemlig rumsavlyssning ser ut och jämföra dessa med reglerna om hemlig teleavlyssning och 
reglerna för integritetsskyddet. Utifrån detta ska jag sedan försöka ta ställning till hur 
möjligheterna för att införa hemlig rumsavlyssning i Sverige ser ut. En av de mest 
omdiskuterade frågorna vid användandet av ovanstående tvångsmedel är hur begagnandet av 
överskottsinformationen ska få användas. Jag kommer att särskilt belysa denna punkt.  
 
1.2 Metod  
                    
MMeettooddeenn  jjaagg  aannvväänntt  mmiigg  aavv  äärr  ttrraaddiittiioonneellll  jjuurriiddiisskk  mmeettoodd,,  ddeett  vviillll  ssääggaa  lläässaa  llaagg,,  fföörraarrbbeetteenn,,  
pprraaxxiiss  oocchh  ddookkttrriinn..  DDåå  pprraaxxiiss  äärr  mmyycckkeett  mmaaggeerr  ppåå  oommrrååddeett  hhaarr  jjaagg  iissttäälllleett  ffååtttt  aannvväännddaa  mmiigg  
mmeerr  aavv  ddookkttrriinneerr..  DDeett  äärr  ii  hhuuvvuuddssaakk  ttvvåå  bbööcckkeerr  jjaagg  aannvväänntt  mmiigg  aavv,,  ssttrraaffffpprroocceessssuueellllaa  
ttvvåånnggssmmeeddeell  ––  nnäärr  oocchh  hhuurr  ddee  ffåårr  aannvväännddaass  aavv  GGuunnnneell  LLiinnddbbeerrgg  oocchh  SSttrraaffffpprroocceessssuueellllaa  
ttvvåånnggssmmeeddeell  aavv  GGöössttaa  WWeesstteerrlluunndd..  DDeessssaa  uuttggjjoorrddee  eenn  bbrraa  ggrruunndd  fföörr  aatttt  kkuunnnnaa  ssäättttaa  ssiigg  iinn  ii  
äämmnneett..  JJaagg  hhaarr  ii  fföörrssttaa  hhaanndd  uuttggååtttt  iiffrråånn  rräätttteeggåånnggssbbaallkkeennss  rreegglleerr  vvaadd  ddeett  ggäälllleerr  aannvväännddaannddeett  
aavv  hheemmlliigg  tteelleeaavvllyyssssnniinngg..  VVaadd  ddeett  bbeettrrääffffaarr  iinntteeggrriitteettsssskkyyddddeett  hhaarr  jjaagg  ii  fföörrssttaa  hhaanndd  uuttggååtttt  iiffrråånn  
rreeggeerriinnggssffoorrmmeennss  aannddrraa  kkaappiitteell  oocchh  eeuurrooppaakkoonnvveennttiioonneenn  aarrttiikkllaarrnnaa  66,,  88  oocchh  1133..  NNäärr  ddeett  ggäälllleerr  
hheemmlliigg  rruummssaavvllyyssssnniinngg  hhaarr  jjaagg  nnäässttaann  uutteesslluuttaannddee  hhäämmttaatt  mmiitttt  mmaatteerriiaall  iiffrråånn  pprrooppoossiittiioonneenn  llaagg  
oomm  hheemmlliigg  rruummssaavvllyyssssnniinngg  22000055//0066::117788..    
  
1.3 Avgränsning  
 
Hemlig teleavlyssning kan även beviljas med stöd av 1952 års tvångsmedelslag och 1991 års 
lag om särskild utlänningskontroll, jag kommer i denna uppsats helt att bortse ifrån dessa 
regler.  
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2. Hemlig teleavlyssning      
 
 
2.1 Vad menas med hemlig teleavlyssning och hemlig 
teleövervakning? 
 
De grundläggande reglerna om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning anträffas i 
27:18-25 § § RB. Hemlig teleavlyssning innebär att telemeddelanden som transporteras 
genom ett allmänt tillängligt telenät till ett, eller från en viss teleanläggning avlyssnas i 
hemlighet eller genom tekniska hjälpmedel tas upp för återskapande av meddelandets 
innehåll. Hemlig teleövervakning innebär att upplysningar i hemlighet inhämtas från 
telemeddelanden som har skickats eller beställts till eller från en viss teleanläggning som är 
kopplad till ett allmänt tillängligt telenät eller att sådan anläggning stängs av för 
telemeddelanden. Skillnaden mellan teleövervakning och teleavlyssning är att 
teleövervakning talar om vart den som företar samtalet befinner sig eller har befunnit sig, vid 
vilken tidpunkt denne har ringt och vem mottagaren är. Vid teleavlyssning spelas hela 
röstsamtalet in.1  
 
Då den hemliga teleövervakningen gäller telefonnummer kan registrering bland annat 
inbegripa vilka telefonnummer som samtal transporterats emellan från det övervakade 
telefonnumret, och från vilka telefonnummer som samtal transporterats till det övervakade 
numret och vid vilka tidpunkter som transporten har skett. Även samtalens längd registreras. 
När det gäller mobiltelefonsamtal är det möjligt att ta reda på från vilket geografiskt område 
som samtalet ringts och var mottagaren av samtalet befann sig. Med telemeddelanden avses 
ljud, bild, text, data eller övrig information som har förmedlats med hjälp av radio, ljus eller 
elektromagnetiska svängningar som utnyttjar särskild anordnad ledare. Denna definition 
omfattar bland annat telefonsamtal, telefaxmeddelanden och telegram.2
 
Vid hemlig teleavlyssning ska meddelandet transporteras till eller från ”ett telefonnummer, en 
kod eller annan teleadress”. Tidigare hette det att telemeddelandet skulle transporters till en 
viss teleanläggning. De nya IT teknikerna har emellertid gjort att det är nästintill omöjligt att 
förutsäga vilken form av teleanläggning som ansluts till en viss telelinje och dessutom kan 
kombinationer förekomma. Ett exempel på detta kan vara att telefon, telefax och en 
telefonsvarare ansluts till samma abonnentledning. I motiven sades att sambandet mellan 
abonnent nummer och abonnentledning har blivit diffust eftersom det numera är möjligt att 
vidarekoppla telefoner.3
 
2.1.1 Telenät som undantas från hemlig teleavlyssning  
 
En huvudregel anses vara att hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning inte bör ske 
utanför de allmänt tillgängliga telenäten. Om en vid sfär av användare kan ansluta sig till ett 
telenät anses det vara allmänt tillgängligt. Inom telenät som på grund av sin omfattning och 
omständigheter i övrigt anses vara av mindre betydelse får inte hemlig teleavlyssning och 
hemlig teleövervakning förekomma. Exempel på sådana nät är interna telefoner (porttelefon 

                                                 
1 Prop. 1994/95:227 s 10 & 11.  
2 SOU 1998:46 s 59. 
3 A.a. s 59 f.  
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och snabbtelefoner), PC nät för intern kommunikation och interna system för personsökning i 
form av fasta installationer.4
 
 
 

                                                 
4 Gunnel Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel- när och hur får de användas?, Thomson fakta AB, Skien  
Norge 2005, s 459 f.  
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3. Ändamålet för användandet av hemlig teleavlyssning  
 
Reglerna om hemlig teleavlyssning har en annorlunda konstruktion än reglerna kring de andra 
tvångsmedelsbestämmelserna. Det anges inte specifikt vilket ändamål som åsyftas med 
åtgärden utan istället beskrivs vad åtgärden innebär. För att kunna hitta ändamålet är det 
nödvändigt att gå tillbaka och titta på de allmänna ändamålen med förundersökningen. Där 
anges att det krävs skälig misstanke, ur detta går att utläsa att ändamålet med hemlig 
teleavlyssning är att brottet ska utredas och att finna eventuell bevisning som kan användas i 
en rättegång.5 Hemlig teleavlyssning är en åtgärd som används under förundersökningen i 
brottmål. För att åtgärden ska kunna användas krävs att någon är skäligen misstänkt för ett 
brott. Detta betyder att förundersökningsstadiet har gått ifrån spaningsskedet. Hemlig 
teleavlyssning är en beprövad metod som har visat sig ha ett stort värde som spaningsmetod 
eftersom den ger information om den misstänktes förehavanden. På grund av detta kan det 
vara till nackdel att hemlig teleavlyssning är en åtgärd som i huvudsak används först då 
förundersökningen gått ifrån spaningsskedet.6  
 
3.1 Förutsättningarna för att kunna använda sig av hemlig 
teleavlyssning  
 
Hemlig teleavlyssning har sin främsta betydelse i förundersökningar som rör organiserad 
brottslighet eller någon form av planerad brottslighet. En allmän förutsättning för att hemlig 
teleavlyssning ska ge förväntat resultat är att ett flertal personer är inblandade i brottet eller 
har kännedom om detta. Vid spontana brott och brott där de endast är en gärningsman är 
hemlig tele avlyssning inget effektivt medel. Som redan tidigare nämnts hittas de 
grundläggande reglerna, för att få använda sig av hemlig teleavlyssning, i 27:18 RB. Förutom 
de i 27:18 RB upptagna regler finns det kompletterings regler, i de efterföljande paragraferna, 
som innehåller fler krav och inskränkningar.7
 
3.1.1 Brotten  
 
Hemlig teleavlyssning under förundersökning får enligt 27:18 RB användas i följande fall. 

 

”18 § Hemlig teleavlyssning innebär att telemeddelanden, som befordras eller har 
befordrats till eller från ett telefonnummer, en kod eller annan teleadress, i hemlighet 
avlyssnas eller tas upp genom ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av innehållet i 
meddelandet.  
Hemlig teleavlyssning får användas vid förundersökning angående  
1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, 
2. försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, om sådan gärning är belagd 
med straff eller 
3. annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brottets 

straffvärde överstiger fängelse i två år. 89” 
 

Regleringen i 27:18 är ett undantag ifrån bestämmelsen i 4:9 BrB som förbjuder avlyssning av 
samtal där deltagarna i samtalet inte har vetskap om avlyssningen. I och med denna reglering 
sker en utvidgning av tillämpningsområdet för hemlig teleavlyssning. Nu kan teleavlyssning 
                                                 
5 Lindberg s 464. 
6 Prop. 1988/89:124 s 43 och 44.  
7 Lindberg s 463 f.  
8 27 kap 18 § RB. 
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användas på alla brott som antas ha ett högt straffvärde oavsett straffskala. Bestämmelsen kan 
bland annat bli tillämplig på rån av normalgraden. Så länge brottet har ett tillräckligt högt 
straffvärde saknar det betydelse om det är fullbordat eller om det har stannat vid försök till 
brott.10

Enligt 27:19 RB får hemlig teleövervakning under förundersökning användas i följande fall 
” 19 § Hemlig teleövervakning innebär att uppgifter i hemlighet hämtas in om 
telemeddelanden som befordras eller har befordrats till eller från en viss teleadress eller 
att sådana meddelanden hindras från att nå fram. 
Hemlig teleövervakning får användas vid förundersökning angående  
1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader,  
2. brott enligt 4 kap. 9 c § brottsbalken, brott enligt 16 kap. 10 a § brottsbalken som 
inte är att anse som ringa, brott enligt 1 § narkotikastrafflagen (1968:64), brott enligt 6 § 
första stycket lagen (2000:1225) om straff för smuggling, eller 
3. försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 1 eller 2, om sådan gärning är 
belagd med straff.” 

 

Tidigare var tillstånden vid användandet av teleövervakning och teleavlyssning anknutet till 
en viss faktisk teleanläggning. Med den nuvarande formuleringen avses istället en viss 
teleadress, som antingen kan vara ett abonnemang eller någon annan form av tillförlitlig 
identifieringsmetod.11 Slutsatsen av detta är att hemlig teleövervakning får användas vid fler 
brottstyper än hemlig teleavlyssning.12   
 
”I fredstid omfattas följande BrB brott av reglerna för hemlig teleavlyssning och hemlig 
teleövervakning. 
– mord (3:1) 

– dråp (3:2) 

- människorov (4:1) 

– våldtäkt (6:1) 

- grov våldtäkt (6:1)  

– grovt sexuellt utnyttjande av underårig (6:4) 

– grovt koppleri (6:9) 

- grovt rån (8:6) 

– mordbrand (13: 2) 

- allmänfarlig ödeläggelse (13:3) 

– (grov) allmänfarlig ödeläggelse (13:3) 

- grovt sabotage (13:5) 

– (grov) kapning av luftfartyg (13:5 a) 

– (grov) mened (15:1). Även förberedelse eller stämpling som innebär, att någon söker 
anstifta sådan gärning (15:15) 

– uppror (18:1) 
                                                 
10 Karnov lagkommentar  av Gunnel Lindberg. 
11 Karnov lagkommentar av Gunnel Lindberg. 
12 Gösta Westerlund, Straffprocessuella tvångsmedel 2: a upplagan, Brunns bokförlag, Göteborg 2005. 
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– väpnat hot mot laglig ordning (18:3) 

- högförräderi (19:1) 

– krigsanstiftan (19:2). Ej som självständigt brott 

– trolöshet vid förhandling med främmande makt (19:3) 

- grovt spioneri (19:6) 

– grovt narkotikabrott enligt 3§ NSL (1 968:64) 

– grov varusmuggling av narkotika enligt 3§ lag (1960:418) om straff för varusmuggling 

– folkmord enligt lagen (1 964:169) om straff för folkmord13” 

 
3.1.2 Misstankegraden 
 
Det finns tre olika misstankegrader enligt RB som anges som en förutsättning för att få 
använda sig av tvångsmedel, kan misstänkas, skäligen misstänkt och på sannolika skäl 
misstänkt. Då det gäller hemlig teleavlyssning är det den näst högsta misstankegraden som 
krävs, skäligen misstänkt.14 Det har visat sig vara svårt att i generella termer ange vad som 
menas med begreppet skäligen misstänkt. Allmänt brukar det sägas att för kravet på skälig 
misstanke ska anses vara uppfyllt krävs misstanke om en brottlig gärning och att den 
misstanken ska vara grundad på objektiva omständigheter. Endast bedömarens subjektiva 
bedömning anses inte vara tillräcklig. Det krävs att situationen är konkret och att det kan 
anses troligt att det är den misstänkte som faktiskt har begått brottet.15  
 
Det finns ett flertal exempel på fall där det i efterhand har varit omtvistat huruvida det förelåg 
skälig misstanke eller inte. I ett av fallen, ett JK-fall, rörde det sig om stöld av litteratur från 
en vetenskaplig institutions bibliotek. Det som låg till grund för polisanmälan var följande, en 
professor hade återgett vad han hört av en docent som i sin tur fått vetskap om stölden via ett 
telefonsamtal ifrån en anonym person. I telefonsamtalet hade det kommit fram att en 
namngiven person hade ett stort antal böcker hemma hos sig som tillhörde institutionens 
bibliotek. Biblioteket gjorde en inventering och fann att två böcker i ett gemensamt band 
saknades. JK ansåg det vara svårt att hävda att skälig misstanke förelåg, eftersom det rörde sig 
om mer än ett år gamla uppgifter och att det dessutom kom ifrån ett anonymt telefonsamtal, 
som anmälaren fått vetskap om i andra hand.16  
 
En allmän åsikt är att det i vissa fall är möjligt att se en person som skäligen misstänkt trots att 
det ännu inte har fastställts att ett brott är begånget. Ett exempel på en sådan situation är då en 
person är försvunnen och misstankar om att denne har bragts om livet finns.17  
Misstankegraden kan under förundersökningens gång förändras. Eftersom hemlig 
teleavlyssning är mycket integritetskränkande är det viktigt att den frågan hela tiden hålls 
aktuell, för om det inte längre finns skäl för det ska avlyssningen avbrytas.18

                                                 
13 Krister Malmsten SvJT 1992 s 533. 
14 27kap 20 § RB. 
15 Lindberg s 42 ff. 
16 A.a. s 42 ff.  
17 A.a. s 42 ff.  
18 A.a. s 468. 
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3.1.3 Anknytningen till teleadressen  
 
Den hemliga teleavlyssningen ska avse en i förväg utpekad teleadress. En mycket viktig fråga 
är vilken anknytning den misstänkte personen måste ha till en teleadress för att den ska få 
avlyssnas. Teleadresser som innehas av den misstänkte får alltid avlyssnas oavsett om det rör 
sig om fast telefon, mobil eller dylikt. Om den misstänkte har flera olika adresser till exempel 
sommarbostad, övernattningslägenheter etc., så kan det bli aktuellt med flera teleadresser.19 
Även teleadresser som den misstänkte kan antas använda kan bli föremål för avlyssning. 
Exempel på sådana teleadresser är den misstänktes arbetsplats, dennes sambo eller 
telefonkiosker som den misstänkte besöker regelbundet för att ringa.20 Efter en lagändring 
2004 blev det tillåtet att avlyssna teleadresser som den misstänkte kan tänkas ringa till eller på 
annat sätt kontakta. För att få avlyssna sådan adress krävs dock att det finns synnerlig 
anledning att tro att den misstänkte kommer att ta kontakt med teleadressen. Synnerlig 
anledning innebär att det ska vara så gott som helt säkert att den misstänkte personen kommer 
att kontakta den teleadressen.21  
 
3.1.4 Av synnerlig vikt före utredningen 
 
Förutom de tidigare nämnda kraven på skälig misstanke och en teleadress som kan tänkas 
nyttjas av den misstänkte, krävs också att det är av synnerlig vikt för utredningen att 
teleavlyssning kommer till stånd. För att en åtgärd ska anses vara av synnerlig vikt för 
utredningen, ska den för förundersökningen ha en sådan positiv effekt att det som kan 
uppbäras genom åtgärden inte kan vara åtkomligt med andra mindre ingripande 
tillvägagångssätt. En noggrann undersökning av utredningsmöjligheterna i det enskilda fallet 
måste alltid genomföras. Undersökningen måste visa att utredningen, i princip inte kan föras 
framåt med annat medel än hemlig teleavlyssning, samt att avlyssningen som sådan eller 
tillsammans med annat material verkligen kan få avsedd effekt. Det vill säga att den kan leda 
till att frambringa tillräckligt med bevis för att i en rättegång få en fällande dom.  
Något absolut hinder mot att få fram upplysningar på andra sätt behöver inte föreligga. Om 
personalinsatsen skulle anses bli orimligt hög eller vara förenade med en avsevärd risk att 
utredningen skulle avslöjas för tidigt, ska hemlig teleavlyssning vara tillåten.22  
 
Vad som ska anses vara av synnerlig vikt för utredningen ska avgöras individuellt från fall till 
fall. Detta medför att det således inte är tillåtet att göra schablonbedömningar för en angiven 
typ av lagöverträdelse. Om hemlig teleavlyssning har bedrivits en tid utan att den gett resultat 
inverkar det på bedömningen om den misstänkte gärningspersonen fortfarande ska avlyssnas. 
Ett speciellt spörsmål som har diskuterats är om det kan anses vara av synnerlig vikt att 
använda åtgärden som ett sätt att underlätta efterspaningen efter en känd gärningsperson. Ett 
sådant användande av åtgärden saknar stöd i förarbetena och även JK har utryckt ett visst 
missnöje över att använda hemlig teleavlyssning för detta ändamål.23

 

                                                 
19 Lindberg s 467. 
20 SOU 1998:46 s 61 f.  
21 Prop. 2002/03:74 s 38 f. 
22 Prop. 1988/89:124 s 44 ff. 
23 Lindberg. s 468 & 469. 
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3.1.5 Straffvärdeventil 
 
Enligt rådande system bestäms tillämpningsområdet för hemlig teleavlyssning, och andra 
hemliga tvångsmedel, genom att det anges ett minimistraff som ska vara föreskrivet för 
lagöverträdelsen. Tillstånd för att använda sig av hemlig teleavlyssning ges vid 
förundersökning om brott för vilket det inte är ålagt lindrigare straff än fängelse i minst två år. 
Även vid de så kallade osjälvständiga brottsformerna, försök, förberedelse eller stämpling till 
sådana brott, ges tillåtelse att använda sig av hemlig teleavlyssning. Förutsättningen för att få 
använda sig av hemlig teleavlyssning vid förundersökningar är alltså beroende på de olika 
brottens straffsats. Denna avgränsning har ansett utgöra en garanti för att hemlig 
teleavlyssning endast används vid allvarliga brottsmisstankar, samtidigt som hemlig 
teleavlyssning kan användas vid alla sådana former av brott, under dom förutsättning att 
villkoren för hemlig teleavlyssning är uppfyllda.24

 
För domstolen är straffvärdet utgångsläget för bedömningen av vilken påföljd som viss 
brottslighet ska leda till, enligt 29: 1BrB. Då domstolen ska bedöma straffvärdet är det vissa 
omständigheter som ska tas i beaktning. Det är bland annat den skada, kränkning och den 
eventuella fara som handlingen har inneburit. Enligt 29:1 2st BrB ska även beaktas vad den 
tilltalade har insett, borde ha insett och de avsikter som den tilltalade haft. I 29:2-3 § § BrB 
anges vilka försvårande respektive förmildrande omständigheter som särskilt ska tas i 
beaktning vid bedömningen av ett brotts straffvärde.25

 
Straffskalorna har inte till syfte att tjäna som gräns för tvångsmedelsanvändning. Hur 
gränserna mellan grova brott och brott av normalgraden har utformats kan ofta uppfattas som 
slumpartat. Detta kan leda till att brott som rent straffvärdmässigt är lika kan komma att 
behandlas olika i tvångsmedelshänseenden på grund av att straffskalan för respektive brott har 
utformats olika. Vid misstanke om att ett brotts nedre straffskala understiger minimistraffet 
som krävs för användningen av åtgärden kan det – om den individuella handlingens 
straffvärde övergår berörda straffminimum – förekomma minst lika stark anledning för 
användandet av åtgärden som vid misstanke om ett brott som har just detta minimum. Det är 
på grund av omständigheterna ovan som regeringen 2002 ansåg att det borde införas en 
möjlighet att ta hänsyn till den individuella handlingen och dess uppskattade straffvärde. En 
såkallad Straffvärdeventil skulle öppna möjligheter för att kunna komma åt de problem som 
nämndes i början av avsnittet.26  
 
Sedan den 1 oktober 2004 är det i 27kap 18 § 2st 3p RB stadgat att den såkallade 
straffvärdeventilen ska kunna tillämpas. Exempel på när regeln kan tillämpas är vid grov 
stöld, grovt skattebrott och särskilt grov misshandel. Regeln är även tillämplig vid misstanke 
om rån som inte är att anse som grovt, men där trots detta straffvärde uppgår till över två år. 
Eftersom användandet av hemliga tvångsmedel, såsom hemlig teleavlyssning, är ytterst 
integritetskränkande ska straffvärdeventilen tillämpas restriktivt.27  

                                                 
24 Prop. 2002/03:74 s 32. 
25 Propp. 2002/03:74 s 33. 
26 Propp. 2002/03:74 s 34. 
27 A.a. s 48. 
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4. Förbud mot hemlig teleavlyssning 
 
Det finns inga generella förbud mot att använda sig av tvångsmedlet hemlig teleavlyssning. 
Enligt 36 § LUL (lagen om unga lagöverträdare) får inte hemlig teleavlyssning användas mot 
en misstänkt person som är under 15 år, regeln är uttömmande. Enligt 27:22 RB är det 
förbjudet att avlyssna telefonsamtal eller andra telemeddelanden som utbyts mellan den som 
är misstänkt och dennes försvarare. Om det under pågående avlyssning upptäcks att det rör sig 
om samtal enligt 27:22 RB ska avlyssningen ofördröjligen avbrytas. Detta oavsett om det rör 
sig om en inspelning eller om en avlyssning i realtid. Materialet från den avlyssningen ska 
omedelbart förstöras och får alltså under inga omständigheter sparas. Detta förbud är till för 
att tillvarata den misstänktes absoluta rätt till privata samtal med sin försvarare.28 Det anses 
vara av stor vikt att den som är misstänkt för ett brott ska kunna förlita sig på att det han 
pratar om med sin försvarare inte kommer de brottsutredande organen tillhanda. I praktiken är 
det oftast så att vid tidpunkten för avlyssningen så har ingen försvarare utsetts, det är endast i 
ett fåtal undantagsfall som den situationen kan uppstå. Med det här avses försvarare för den 
misstänkte i det ärende som är föremål för tvångsåtgärden. Men lagtexten ger inget underlag 
för en sådan begränsning. Detta leder till slutsatsen att avlyssningsförbudet ska innefatta alla 
samtal som den misstänkte har med sin försvarare, oavsett om det har anknytning till 
tvångsmedelsärendet eller ej.29  
 
 
 
4.1 Vem fattar beslut om hemlig teleavlyssning? 
 
Enligt 27:21 1st RB fattas beslut om att använda sig av hemlig teleavlyssning av rätten, efter 
att åklagaren lagt fram en framställning om detta. 30 Enligt 27:21 2st RB ska tillstånd 
meddelas endast för att avse en bestämd tid och angiven teleadress. Det får inte beslutas om 
längre tid än nödvändigt och tiden får ej heller överstiga en månad från den dagen då beslutet 
fattades. I 27:21 3st RB stadgas att det i tillståndet ska anges om åtgärden får genomföras 
även utanför allmänt tillgängliga telenät. Stadgandena i rättegångsbalken ger inte åklagaren 
någon rätt att fatta interimistiska (tillfälliga) beslut om hemlig teleavlyssning eller hemlig 
teleövervakning. Då rätten ska fatta beslut av sådan här karaktär anses den vara beslutför med 
en lagfaren domare. Beslut om att få använda sig av hemlig teleavlyssning blir enligt 30:12 
RB direkt verkställbart. Enligt 49 kap RB får sådana beslut särskilt överklagas. Men detta 
saknar i detta fall mer eller mindre helt betydelse eftersom de som blir avlyssnade inte känner 
till det under pågående teleavlyssning.31  
 
4.2 Offentligt ombud  
 
Eftersom själva meningen med hemlig teleavlyssning är just det att den är hemlig så är det 
självklart att den misstänkte inte är medverkande då beslutet fattas. Eftersom hemlig 
teleavlyssning är av stark integritetskränkande karaktär så infördes ett system med offentliga 
ombud. Offentliga ombud är inte samma sak som en offentlig försvarare. Offentliga ombud 
fyller en mycket viktig uppgift i form av att de tar tillvara på den enskildes intressen och lyfter 
fram förhållanden till skydd för den enskildas integritet. En annan viktig uppgift de fyller är 
                                                 
28 Lindberg. s 474 ff. 
29 Malmsten s 543 
30 Lindberg s 474. 
31 SOU 1998:46 s 63 ff.  
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rättssäkerhetsgarantin som i och med de offentliga ombuden finns redan vid 
tillståndsprövningen, förutom den omständigheten att det är domstolen som beviljar 
tillståndet. I och med införandet av offentliga ombud skapades en kontradiktorisk process. En 
sådan process ger en bättre utgångspunkt för att få en allsidig syn på saken. Införandet av 
offentligt ombud medförde även en påtagligt ökad möjlighet att få ett beslut, att tillåta hemlig 
teleavlyssnig, prövat av högre rätt. Ombuden ska inte ses som ombud för endast den som 
utsätts för tvångsåtgärden utan som någon som tar tillvara på den enskildes rätt och 
integritetsintressen i allmänhet. Detta medför att ombuden kan lyfta fram olika aspekter, även 
sådana som talar mer till fördel för tredjemans än den misstänktes intressen.  
 
Enligt 27:27 RB ska de offentliga ombuden utses av regeringen i samråd med Sveriges 
advokatsamfund och tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. De utses för en period av 
tre år i taget. För att få vara offentligt ombud krävs att denne är svensk medborgare, är eller 
har varit advokat eller ordinarie domare, de får heller inte vara i konkurs. De uppdrag som de 
offentliga ombuden har förutsätter att de kan uppbära ett stort förtroende hos allmänheten. 
Ombuden har insyn i såväl den öppna polisens verksamhet som säkerhetspolisens 
arbetsmetoder, därför ställs mycket höga krav på dessa personers redbarhet, utbildning och 
erfarenhet. Personer som är eller har varit advokat uppfyller oftast de kraven som ställs på 
offentliga ombud, och de är även vana att tillvarata enskildas rättsskyddsintressen.  
De offentliga ombuden är inte knuten till domstolens verksamhet, detta gör att de inte 
omfattas av sekretesslagens regler om tystnadsplikt i det allmännas intressen. För att sekretess 
även ska gälla för ombuden finns det stadgat i 27:30 RB att ombuden inte obehörigen får röja 
vad han eller hon har fått kännedom om.32   

                                                 
32 Propp. 2002/03:74 s 22 ff.  
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5. Hanteringen av åtkommen information 
 
Då det har fattats ett beslut om tillstånd för hemlig teleavlyssning så är det SÄPO eller 
länskriminalen som har till uppgift att verkställa beslutet. Det är oftast en utredare från polisen 
som först granskar materialet. Oftast sker granskningen inom ett dygn från det att 
avlyssningen startat. Det är av utredningstekniska skäl inte lämpligt att vänta mer än ett dygn 
med att granska materialet eftersom det har en tendens att öka kraftigt i volym och blir då 
svårhanterligt. Under tiden utredaren granskar materialet för han anteckningar på allt som kan 
vara av vikt för utredningen, sedan sammanställs det och skickas till åklagaren som löpande 
har att fatta beslut om avlyssningen ska fortsätta. Bandupptagningar och övrigt material som 
sparas lagras på särskilda skivor. Dessa ska efter avslutad förundersökning omedelbart 
förstöras.33

 
5.1 Bakgrundssamtal vid avlagd telefonlur 
 
Den teknik som används idag vid hemlig teleavlyssning innebär att avlyssningen startar då 
telefonluren lyfts eller en jämförlig anmaning ges på en trådlös telefon. Under tiden då hemlig 
teleavlyssning genomförs kan det inträffa att en telefonlur som tillhör den avlyssnade med 
mening eller av misstag läggs av. I de fall då detta inträffar kan det medföra att det som sägs i 
rummet avlyssnas. Det har i förarbetena diskuterats huruvida det ska vara tillåtet att använda 
sig av sådan information. Justitiekanslern anser att reglerna om hemlig teleavlyssning inte kan 
anses innefatta även den situationen där det enda som avlyssnas är konversationer som förs i 
det rum där telefonluren finns. Rikspolisstyrelsen anför att reglerna om hemlig teleavlyssning 
hitintills har praktiserats i dessa situationer, de anser att bakgrundssamtal ska anses falla under 
samma regler som de för hemlig teleavlyssning.  
 
För de situationer där telefonluren ligger av, i vissa fall under så lång tid att det tydligt 
framgår att inget samtal sker, ligger det nära till hands att hävda att det är fråga om hemlig 
avlyssning och inte teleavlyssning. Att helt kunna undvika bakgrundsljud under pågående 
avlyssning är givetvis mycket svårt. De ljud som efter att någon lyft luren, men ännu inte 
slagit numret, eller vad som kan komma att sägas av andra i rummet under pågående samtal 
bör anses ingå i verkställighet av ett tillstånd till hemlig teleavlyssning. I detta sammanhang 
kan påpekas att det på grund av tvångsmedlets integritetskänsliga natur aldrig får förekomma 
hemlig teleavlyssning om det finns tvivel om förfarandet ryms inom reglerna för hemlig 
teleavlyssning eller ej. 
 
För de fall då det i efterhand upptäcks att det inte är fråga om hemlig teleavlyssning utan 
avlyssning så ska materialet omedelbart förstöras. Detsamma gäller för de fall då det under 
pågående avlyssnig upptäcks att det inte rör sig om ett telefonsamtal då ska avlyssningen 
avbrytas omedelbart.34  
 
5.2 Överskottsinformation 
 
Vid användning av hemlig teleavlyssning kan det ibland komma fram upplysningar om andra 
brott än det som legat till grund för beslutet om hemlig teleavlyssning. Dessa uppgifter kan 
vara av betydelse för andra brott eller för att förhindra att nya brott begås. Uppgifterna kan 

                                                 
33 Ds 2003:13, överskottsinformation, s 51. 
34 Prop. 2002/03:74 s 43 ff. 
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gälla antingen den misstänkte som avlyssnas eller någon ytterligare part som inte är föremål 
för avlyssningen. Det kan även vara uppgifter som inte har samband med något brott, men 
som kan vara av betydelse i andra sammanhang, till exempel för myndigheter.35  
 
Om uppgifterna rör ett annat brott än det brott som vilat till grund för beslutet om hemlig 
teleavlyssning, inleds ibland en förundersökning beträffande det andra brottet. I praktiken är 
det sällan som polisen vidtar åtgärder för mindre allvarliga brott. Detta beror bland annat på 
bristande resurser, att om åtgärder vidtas kan det skada den pågående förundersökningen eller 
att polisens utredningsmetoder avslöjas som i sin tur kan leda till men för den framtida 
brottsutredningsverksamheten.36  
 
En annan variant av överskottsinformation som kan komma fram under avlyssningen är 
upplysningar om förestående brott. Det kan till exempel vara så att det vid pågående 
teleavlyssning kommer fram att någon person påföljande dag tänker göra ett rån. 
Upplysningarna som lämnas är så detaljerade beträffande tid och plats att polisen har 
anledning att anta att brottet kommer att begås. Detta leder till att intresset för att förhindra det 
ännu inte begångna brottet är starkare än viljan för att lagföra det redan begångna brottet. Vid 
sådana fall har polisen full möjlighet att använda sig av överskottsinformationen för att 
förhindra det förestående brottet. Det har ansetts vara ett så starkt allmänintresse att beivra 
brott så att integritetsintressena får stå tillbaka. 37

 
Ett omdiskuterat spörsmål är huruvida det ska vara möjligt att använda sig av 
överskottsinformation vid förutredning och säkerhets och kriminalunderrättelseverksamhet. 
Det händer ibland att de upplysningar som kommer till polisens kännedom inte ger tillräckligt 
med underlag för att inleda en förundersökning. Detta leder till att polisen behöver vidta 
kompletterande åtgärder, dessa åtgärder kallas förutredning. Det ska röra sig om ”punktvisa 
åtgärder som syftar till att genom en begränsad komplettering av kända eller påstådda 
förhållanden kan berika beslutsunderlaget i förundersökningsfrågan”. Ett exempel på en sådan 
åtgärd är då polisen pratar med en målsägare för att få en del muntliga upplysningar. 
Förspaning och underrättelseverksamhet är då polisen utreder om en viss typ av brottslighet 
har förekommit, pågår eller kan antas inträffa. Underrättelseverksamheten består oftast av 
kriminalunderrättelseverksamhet och riktas främst mot organiserad brottslighet.  
 
Av artikel 8 i europakonventionen framgår att åtgärder som inkräktar på den enskildes privat 
och familjeliv inte är tillåtna. Det är endast med stöd av lag som en offentlig myndighet har 
möjlighet att inskränka denna rättighet. Detta medför att användandet av 
överskottsinformationen  enligt ovan blir begränsade till viss del. 38  Europadomstolen har vid 
ett flertal tillfällen prövat olika frågor som har med tvångsmedelsanvändningen att göra och 
huruvida kränkningar av artikel 8 föreligger. En av frågorna som har prövats har rört 
användningen av överskottsinformationen, om den kan vara att anse som olagligt åtkommen 
bevisfakta, och om det i sin tur skulle betyda att det strider mot huvudregeln om en rättvis 
rättegång för alla.39  
 

”I Khan- målet blev en man utsatt för ”buggning” ( hemlig rumsavlyssning) på grund av att 
misstanke om narkotikabrott förelåg. Kahn besökte mannen ifråga och vid ett av tillfällena 
berättade Kahn att han deltagit vid ett annat narkotikabrott. Kahn dömdes sedan för det 

                                                 
35 Propp. 2004/05:143 s 13.  
36 A.a. s 17 ff. 
37 A.a. s 39.  
38 A.a. s 40 ff.  
39 A.a. s 40 f.  
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narkotikabrottet. Bevisningen som låg till grund för den fällande domen var hans egna uppgifter 
som kommit polisen tillhanda genom buggningen av den andre mannens lägenhet. Eftersom 
bugning saknade stöd i lag i England kom Europadomstolen fram till att detta utgjorde brott mot 
europakonventionens artikel 8. Khan själv gjorde gällande att rättegången stred mot artikel 6 ( om 
rätt till en rättvis rättegång) på grund av att den enda bevisningen som fanns var hans egna 
uttalanden och att detta var i strid med artikel 8. Detta påstående avvisade emellertid domstolen 
men den hänvisningen att Kahn haft möjlighet att ifrågasätta materialet under den pågående 
rättegången.40” 

 
 
Begränsningarna vid användandet av överskottsinformation återfinns i 27:23a RB. Enligt 
paragrafens första stycke får upplysningarna som rör annat brott användas för att utreda det 
brottet. Om det redan startat en förundersökning beträffande det andra brottet får 
upplysningarna användas i den till exempel som grund för annan brottsutredningsåtgärd. Om 
det inte pågår utredning får en sådan inledas om brottet inte är av lindrig art, det vill säga att 
det är föreskrivet fängelse minst i ett år och att det inte föranleder endast böter. Om det 
föreligger särskilda skäl får alltid en förundersökning inledas. Med särskilda skäl i detta 
avseende menas om det föreligger ett väsentligt allmänt intresse. Som exempel på sådana 
brott kan nämnas övergrepp i rättssak.  
Enligt paragrafens andra stycke får upplysningar om ett förestående brott användas för att 
förhindra brottet. För att ett brott ska räknas som förestående krävs att det är planerat, till 
exempel om ett förestående häleribrott. Om polisen inte hinner förhindra brottet får 
uppgifterna från överskottsinformationen användas för att utreda det brottet.41  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 12 mars 2000, Kahn mot Förenade Kungariket. 
41 Propp 2004/05:143 s 50 ff. 
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6. Begreppet integritet och personlig integritet  
 
På grund av de ökande möjligheterna, genom bland annat datatekniken och gentekniken, att 
samla in uppgifter om enskilda individer har det blivit nödvändigt för lagstiftare att fundera 
över vad begreppet personlig integritet innebär och hur denna ska kunna garanteras skydd.42

Integritetsskyddskommitténs definition av begreppet personlig integritet är ”den enskildes 
anspråk att informationer om hans privata angelägenheter inte ska vara tillängliga för eller få 
begagnas av utomstående utan hans vilja”43

 
Ordet integritet kommer ursprungligen från det latinska ordet integer som betyder ren eller 
hel. Ordet innebär helighet, självständig och obundenhet ifrån oberättigad påverkan.  
Vad som hör till begreppet integritet varierar mellan olika samhällen. Men klart är att alla 
kulturer skiljer mellan den privata/enskilda sfären och den offentliga sfären. Det finns inga 
regler som garanterar den enskilda individens rätt till sin privata sfär. Däremot så finns det en 
rad av rättigheter som tillsammans utgör ett skydd mot olika former av intrång i den 
privata/enskilda sfären. Till den privata sfären hör den information som en individ vill hålla 
för sig själv, eller på sin höjd dela med sig av till dem som står denne allra närmast. Den 
offentliga sfären utgörs av en individs alla offentliga aktiviteter såsom arbete, fritid, kontakt 
med myndigheter och dylikt. I den politiska åskådningen har begreppet personlig integritet 
haft två olika innebörder. Den ena är den aktiva som innebär en rätt för individen till 
handlingsfrihet och den andra den passiva som ger individen rätt till att bli lämnad ifred. För 
att det ska föreligga handlingsfrihet för varje enskild individ krävs det att de offentliga 
organen gör detta möjligt genom att sätta upp regler för handlingsfriheten. Rätten till att bli 
lämnad ifred är ett skydd mot intrång i den personliga sfären från offentliga myndigheter, 
företag och enskilda personer.44

  
6.1 Integritetskränkningar  
 
Det finns många olika former av integritetskränkningar gemensamt för alla dessa är att de 
utgör en kränkning av den personliga sfären genom ett intrång i denna. Intrånget kan utgöras 
av bland annat skuggning, teleavlyssning och annan avlyssning, fotografering eller filmning. 
Vidare kan den privata sfären även kränkas av genomsökande av lokal eller bostad, brytande 
av brevhemlighet eller kroppsundersökningar.45

 
6.2 Integritetsskydd och rättsäkerhet vid tvångsmedelsanvändning 
                            (Sett utifrån ett advokatperspektiv)  
 
Det är inte lätt att definiera ett så abstrakt ord som rättssäkerhet, det finns inget direkt 
uttömmande och enkelt svar på vad som menas med detta. Men för att en stat ska anses vara 

                                                 
42 SOU 1997:39 s 797. 
43 SOU 1970:47 s 58.  
44 Ingrid Helmius, polisens rättsliga befogenheter vid spaning, Iustus förlag Uppsala 2000, s 96 f. 
45 A.a. s 102 f. 
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rättssäker finns det ett antal grundläggande kriterier som måste vara uppfyllda. Ett av dessa 
kriterier är att medborgarna i staten ska kunna känna sig säkra emot statens maktutövning, att 
inte behöva känna sig oroliga för att bli utsatta för missbruk av författningen. För att 
tillgodose detta har det intagits i grundlag och vanlig lag att alla människor ska vara skyddade 
mot detta. Skyddet för de mänskliga rättigheterna har även stadsfästs i Europa 
konventionerna. I princip bör det inte vara möjligt att åsidosätta denna grundläggande princip. 
Vad som däremot kan åsidosättas är skyddet mot intrång i den personliga integriteten. Alla 
former av brottsbekämpande åtgärder är ett intrång i den personliga sfären. Detta tar sig 
tydligast utryck i sådana situationer då tvångsmedelsanvändning blir aktuellt. För att kunna 
bekämpa brott på ett tillfredsställande sätt är det ibland nödvändigt att använda sig av 
tvångsmedel, till exempel hemlig teleavlyssning. Eftersom hemliga tvångsmedel är just 
hemliga, det vill säga den som utsätts för dem saknar vetskap om detta, är det av allra största 
vikt att regleringen av dessa sker på ett tillfredsställande sätt. Det krävs att lagstiftningen är av 
mycket bra beskaffenhet både vad gäller straffprocessuella regler och det materiella 
innehållet. God rättstillämpning är också en av grundstenarna för att rättssäkerhet ska anses 
föreligga. Domstolarna i Sverige håller en god och hög kvalitet, däremot är det relativt vanligt 
med korruption i en del EU-länder.46

 
Sett ur ett effektivitetsperspektiv skulle det vara värdefullt i varje brottsutredning att kunna 
använda sig av hemliga tvångsmedel. Men sett ur ett integritetsperspektiv skulle det vara 
otänkbart. Det är ingen lätt uppgift att tillgodose dessa två starka intressen och beroende på 
tidpunkt och ärende kan föreningen av dessa två intressen se olika ut. Det finns dock vissa 
grundläggande krav då det gäller den straffrättsliga lagstiftningen och användandet av de 
straffprocessuella tvångsmedlen, såsom hemlig teleavlyssning. Det ska finnas ett behov, 
åtgärden måste vara nödvändig och uppnå ett effektivt resultat. Åtgärden ska dessutom vara 
proportionerlig i förhållande till vad som åsyftas med den.47 Behovet ska vara av sådan 
karaktär att det inte går att tillgodose med de tvångsmedel som redan finns idag. Det måste 
vara nödvändigt att använda sig av tvångsmedlet för att kunna förhindra och beivra brott. 
Effektivitetskravet går ut på att åtgärden ska generera till att fler brott klaras upp och att detta 
i sin tur väger upp intrånget i den personliga integriteten. Åtgärden ska vara proportionerlig på 
det sättet att nyttan med den ska väga upp integritetskränkningen.48

 
6.3 Rättssäkerhet och integritet vid tvångsmedelsanvändning  
                                  (Sett ur ett åklagarperspektiv) 
 
På senare år har den grova och svårlösta kriminaliteten ökat. Att utreda denna form av 
brottslighet är ingen lätt uppgift. Idag finns en rad olika tvångsmedel, bland annat hemlig 
teleavlyssning, att använda vid utredning om grov kriminalitet, till exempel grova 
narkotikabrott. Dessa är till stor hjälp för åklagare och polis i deras strävan efter att beivra 
brott. Det diskuteras ofta om hur integritetskränkande tvångsmedelsanvändandet är och att 
utbredningen av dessa inte får bli för stor. Däremot diskuteras det sällan vad alternativen 
skulle kunna vara om tvångsmedelsanvändningen inte skulle utvecklas framåt. En sak som är 
säker är att det inte är lätt att komma åt den svåra brottsligheten där brottslingen är 
yrkeskriminell och har ett stort nationellt/internationellt nätverk. De som har jobbat länge med 
brottsutredningar anser att hemliga tvångsmedel är mycket effektiva.49

                                                 
46 Anne Ramberg  SvJT 2007 s 154 f.  
47 A.a. s 155.  
48 A.a. s157 f.  
49 Agneta Hilding Qvarnström SvJT 2007 s 136. 
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Människorna som är laglydiga och som drabbas av brott har all rätt att kräva att dessa 
uppklaras så snabbt som möjligt. För att detta ska kunna ske krävs att användningen an 
hemliga tvångsmedel får bestå. Teknikerna för att människor ska kunna kommunicera med 
varandra utvecklas både nationellt och internationellt. Detta medför att även lagstiftningen 
måste följa med i den utvecklingen.50Oftast kontaktas polis och åklagare först då ett brott har 
fullbordats, men det hör även till deras uppgifter att arbeta brottsförebyggande. Användandet 
av hemliga tvångsmedel är även här ett effektivt medel för att bekämpa den grova 
brottsligheten, målet är att hinna förhindra brottet redan på planeringsstadiet. Kriminella som 
planerar brott måste kommunicera med varandra. Idag vet de flest av dessa människor att 
hemlig teleavlyssning förekommer vilket leder till att de väljer att träffas i olika lokaler 
istället för att kunna planera brott. Detta är idag ett svårt problem att komma åt och ofta leder 
det till att brottsbekämpningen blir svårhanterlig.51

 
Det är viktigt att intrånget i den personliga integriteten skyddas men det är också viktigt att 
komma ihåg att användandet av hemliga tvångsmedel är ämnade för grov och svårbekämpad 
brottslighet med ett starkt målsägarintresse. Att bli utsatt för ett brott är också 
integritetskränkande, det torde medföra att alla som utsätts ska besitta en rätt att kräva av 
staten att brottet utreds på bästa möjliga sätt.52

 
 

                                                 
50 Agneta Hilding Qvarnström SvJT 2007 s 137.  
51 A.a. s 139.  
52 A.a. s 139 f.  
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7. Rättsskyddet för medborgarna  
 
”3§ regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är 
rikets grundlagar.” 

 
 1:3 RF definieras begreppet grundlag, eftersom denna definition är väldigt formellt utformad 
är det svårt att säga vilka ämnen som ska behandlas och hur ingående regleringen av dessa ska 
vara. En huvudregel anses vara att grundlagarna ska innehålla de väsentligaste reglerna och de 
högsta statsorganens befogenheter. Men i praktiken är tillämpningen av denna huvudregel 
beroende av hur riksdagen beslutar i grundlagsstiftningsfrågor.53 Det finns som tidigare 
nämnts inga allmänna regler eller allmänna rättsgrundsatser i svensk rätt som skyddar den 
enskilde individens personliga integritet. De regler som i olika aspekter ger integritetsskydd åt 
den enskilde individen hittas istället i olika lagar och förordningar som reglerar många skilda 
rättsområden.54

 
7.1 Medborgarnas fri och rättigheter enligt regeringsformen  
 
Enligt 1:2 3st RF ska det allmänna ”värna den enskildes privatliv och familjeliv”. Detta 
uttryck utgör dock endast ett målsättningsstadgande och saknar därför bindande verkan.55  
I andra kapitlet i RF finns reglerna om de grundläggande fri och rättigheterna. Enligt 2:6 RF 
åtnjuter varje medborgare ett skydd gentemot det allmänna mot påtvingade ingrepp. Med 
påtvingade ingrepp avses fall där det allmänna förfogar över maktmedel för att kunna utföra 
vissa åtgärder. Till exempel är medborgarna skyddade mot husrannsakan, undersökning av 
förtroliga försändelser, hemlig avlyssning och hemlig teleavlyssning.56  
 
Det finns två olika former av rättigheter absoluta och relativa. Att en rättighet är absolut 
innebär att denne inte får inskränkas utan en ändring i grundlagen, är rättigheten relativ får 
denne inskränkas endast om det sker genom vanlig lag eller annan författning efter 
bemyndigande i lag.57 Som generella villkor för en sådan begränsning gäller enligt 2:12 RF att 
den:”  

1. ska tillgodose ett ändamål som anses godtagbart i ett demokratiskt land. 
2. hålla sig inom ramen för vad som är nödvändigt för dess ändamål. 
3. inte gå utöver ramarna så att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen. 
4. inte grundas enbart på politiskt, kulturell eller annan liknande åskådning.58” 

Sådana begränsningar av RF: s grundläggande fri och rättigheter återfinns i ett flertal lagar. 
Några av dessa är RB: s bestämmelser om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, 
lag (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål och 
sekretesslagen (1980:100).59  
 
 
 

                                                 
53 Håkan Strömberg & Bengt Lundell, Sveriges författning 19: e upplagan, studentlitteratur, Lund 2004, s 14. 
54 Helmius, s 119. 
55 Prop. 2001/02:72. s 5. 
56 SOU 1975:75 s 200. 
57 Gösta Westerlund, Ordningsstörande brott 2: a upplagan, Brunns bokförlag, Göteborg 2002 s 14. 
58 Krister Malmsten, SvJT 1992 , s 530. 
59 SOU 1998:46, s 52. 
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7.2 Principer för myndigheternas maktutövning  
 
Enligt 1:8 RF finns det två olika former för att upprätthålla ordningen i landet. För själva 
rättskipningen ansvarar domstolarna och för den offentliga förvaltningen ansvarar kommunala 
och statliga förvaltningsmyndigheter. Dessa båda organ är i sin utövning bundna av 
grundlagsenliga lagar och förordningar. En skillnad mellan dessa är att domstolarna i sin 
utövning  åtnjuter en långt större självständighet än förvaltningsmyndigheterna. En av de 
största uppgifterna för de offentliga förvaltningsorganen är att verka för medborgarnas 
trygghet och säkerhet. För att de ska kunna tillgodose detta krävs det att de har tillräckliga 
maktmedel till sitt förfogande.60 Då en myndighet har att avgöra vilken åtgärd den ska företa 
är den för det första, som tidigare nämnts, bundna av att följa vissa lagregler och direktiv.  
Men de är även skyldiga att ta hänsyn till gängse principer för förvaltningens maktutövning.61  
För alla former av maktutövning i form av tvångsmedelsanvändning gäller följande tre 
allmänna principer, ändamålsprincipen, behovsprincipen och proportionalitetsprincipen. 
Förutom dessa tre som direkt kan härledas till tvångsmedelsanvändning finns det tre andra 
viktiga principer att ta hänsyn till vid olika former av maktutövning, legalitetsprincipen, 
objektivitetsprincipen och likhetsprincipen. Dessa principer ska nedan beröras närmare.62

 
7.2.1 Ändamålsprincipen 
 
De offentliga organen får vid användning av tvångsmedel inte gå utöver sin befogenhet. Med 
det menas att de är bundna av det ändamål som ligger till grund för beslutet om användandet 
av just det tvångsmedlet. Principens huvuduppgift är att garantera att lagarna inte tillämpas i 
något annat syfte än vad de är ämnade för. Ändamålsprincipen går bland annat att utläsa av 
2:12 RF.63

 
7.2.2 Behovsprincipen 
 
De offentliga organens användande av tvångsmedel får endast ske när det finns ett tydligt 
behov och en mindre ingripande åtgärd inte är att anse som tillräcklig. Behovsprincipen går 
att utläsa av bland annat 2:12 RF.64

 
7.2.3 Proportionalitetsprincipen  
 
En tvångsåtgärd måste i fråga om beskaffenhet, styrka, omfattning och varaktighet stå i rimlig 
proportion till vad som kan vinnas med åtgärden. Tvångsåtgärder sker i de allmännas intresse 
och begränsar den enskildes handlingsfrihet, därför ska intrånget den enskilde lider stå i 
rimligt förhållande till vad det allmänna vinner. Denna princip kan utläsas från bland annat 
2:12 RF, 8 § 1st PL och 27:1 3st RB.65

 

                                                 
60 Strömberg s 140 f . 
61 Helmius s 55 f. 
62 SOU 1998:46, s 54 
63 A.a. s 54.  
64 A.a. s 54. 
65 A.a. s 54. 
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7.2.4 Legalitetsprincipen 
 
Varje åtgärd som begränsar medborgarens grundläggande fri och rättigheterna måste ha 
uttryckligt stöd i lag eller förordning för att kunna företas. Legalitetsprincipen ( även kallad 
lagbundenhetens princip) gäller för alla statlig och kommunala organ. Den gäller även för 
riksdagen, trots att det är de som stiftar lagarna. Det krävs uttryckligt grundlagsstöd för avsteg 
från denna grundregel. Principen går även att utläsa av 1:1 RF och  8§ 2st PL.66

 
7.2.5 Objektivitetsprincipen 
 
Lagen reglerar inte i detalj de offentliga organens handlande detta leder till att det finns ett 
utrymme för handlingsfrihet i enskilda fall. För att inte denna handlingsfrihet ska kunna 
utnyttjas på ett nyckfullt sätt fastslås därför en objektivitetsprincip. Organ som verkställer 
uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska in sin verksamhet ”beakta allas likhet inför 
lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet”. Detta går att utläsa av 1:9 RF.67  
 
7.2.6 Likhetsprincipen 
 
Den enskildes privata, ekonomiska och kulturella välbefinnande ska vara grundläggande mål 
för all offentlig verksamhet. Den offentliga makten ska utövas med respekt och iakttaga alla 
människors lika värde. Den ska även beakta den enskilda människans frihet och värdighet. De 
offentliga organen ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla 
områden. Detta stadfäst i 1:2 RF.68   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
66 Strömberg s 19. 
67 A.a. s 19 f.  
68 Westerlund s 33. 
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8. Det internationella rättsskyddet 
 
Genom internationella traktater har Sverige underkastat sig regler om skydd för de mänskliga 
fri och rättigheterna som är mer långtgående än RF: s grundläggande regler om mänskliga 
rättigheter. Dessa traktater förpliktar Sverige att implementera kraven i den interna 
rättsordningen. Detta behöver inte ske genom att Sverige för in dessa i grundlagen, det är 
tillräckligt med att lagstiftning och rättstillämpning uppfyller konventionens krav.69

  
  
8.1 Europakonventionen  
  
EEuurrooppaakkoonnvveennttiioonneenn  äärr  iinnttee  iinnttaaggeenn  ii  SSvveerriiggeess  ggrruunnddllaagg..  MMeenn  ddeenn  äärr  lliikkvvääll  aavv  bbeettyyddeellssee  ddåå  ddeett  
ttaallaass  oomm    mmäännnniisskkoorrss  ffrrii  oocchh  rräättttiigghheetteerr..  GGeennoomm  EEuurrooppaarrååddeettss  kkoonnvveennttiioonn  44  nnoovveemmbbeerr,,  11995500  
ååttooggss  ssiigg  SSvveerriiggee  aatttt  ggee  eetttt  llåånnggttggååeennddee  sskkyydddd  fföörr  eeggnnaa  oocchh  uuttlläännddsskkaa  mmeeddbboorrggaarreess  
iinnddiivviidduueellllaa  rräättttiigghheetteerr..  DDeett  hhaarr  ii  22::2233  RRFF  ssttaaddggaattss  eetttt  fföörrbbuudd  mmoott  aatttt  SSvveerriiggee  iinnfföörr  llaaggaarr  eelllleerr  
aannddrraa  fföörreesskkrriifftteerr  ssoomm  ssttrriiddeerr  mmoott  kkoonnvveennttiioonneenn..7700  EEuurrooppaakkoonnvveennttiioonneenn  äärr  iinnfföörrlliivvaadd  ii  ssvveennsskk  
rräätttt  sseeddaann  11  jjaannuuaarrii,,  11999955..  DDee  aarrttiikkllaarr  ssoomm  kkaann  vvaarraa  aavv  iinnttrreessssee  ii  ddeett  hhäärr  ssaammmmaannhhaannggeett  äärr  
aarrttiikkeell  66,,  88  oocchh  1133  ddeessssaa  sskkaa  nneeddaann  bbeerröörraass  nnäärrmmaarree..7711

  
8.1.2 Artikel 6 om rätt till en rättvis rättegång  
  
DDeenn  eelleemmeennttäärraa  rräättttiigghheetteenn  eennlliiggtt  aarrttiikkeell  66..11  äärr  rräätttteenn  ttiillll  eenn  rräättttvviiss  rräätttteeggåånngg..  AArrttiikkeell  66..11  
ssttaaddggaarr  aatttt  eennvvaarr  äärr  bbeerräättttiiggaadd  ttiillll  eenn  ooppaarrttiisskk  oocchh  ooffffeennttlliigg  rräätttteeggåånngg  iinnoomm  sskkäälliigg  ttiidd,,  ddåå  ddeett  
ggäälllleerr  eenn  pprröövvnniinngg  aavv  hhaannss  cciivviillaa  rräättttiigghheetteerr,,  sskkyyllddiigghheetteerr  eelllleerr  aannkkllaaggeellsseerr  mmoott  hhoonnoomm  fföörr  
bbrrootttt..  RRäätttteeggåånnggeenn  sskkaa  hhåållllaass  iinnfföörr  eenn  ooppaarrttiisskk  oocchh  oobbuunnddeenn  ddoommssttooll  ssoomm  hhaarr  eettaabblleerraattss  eennlliiggtt  
llaagg..  EEnn  vviikkttiigg  fföörruuttssäättttnniinngg  fföörr  aatttt  rräätttteeggåånnggeenn  sskkaa  kkuunnnnaa  aannsseess  vvaarraa  rräättttvviiss  äärr  aatttt  ppaarrtteerrnnaa  äärr  
jjäämmssttäällllddaa  ii  pprroocceesssseenn,,  ssåå  aatttt  ddeenn  eennee  iinnttee  ggyynnnnaass  pprroocceedduurrmmäässssiiggtt  ppåå  ddeenn  aannddrreess  bbeekkoossttnnaadd..7722

  
8.1.3 Artikel 8 om rätt till skydd för privat och familjeliv  
 
Artikel 8.1 stadgar att envar har rätt till skydd för sitt privat och familjeliv, sin bostad och sin 
korrespondens ( överförande av meddelande mellan individer). I artikeln anges också att 
staten är skyldig att till viss del vidta åtgärder för att skydda den enskildes personliga sfär. 
Rätten till skydd för privatlivet är till stor del av mycket allmän karaktär och innefattar skydd 
mot ett stort antal åtgärder bl.a. olika former av övervakning och telefonavlyssning.  
 
I artikel 8.2 stadgas att undantag från regeln i artikel 8.1 får göras endast om det sker genom 
lag. En begränsning får endast ske om den är att anse som nödvändig i en demokratisk nation 
sett ut följande perspektiv:” 

1. med hänsyn till nationens yttre säkerhet. 
2. den allmänna säkerheten  
3. nationens ekonomiska välstånd  
4. förebyggande av oordning och brott 
5. hälsovården  
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6. skyddandet av andra personers fri och rättigheter” 
Begränsningen måste vara konstruerad med sådan noggrannhet att inskränkningen av 
konventionsrättigheten i skälig utsträckning är förutsägbar. Ett begränsat tolkningsutrymme 
har lämnats till de rättstillämpande myndigheterna.73

 
8.1.4 Artikel 13 rättsmedel 
 
Varje enskild individ som fått sina fri och rättigheter, enligt europakonventionen, kränkta 
ska ha tillgång till ”ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet”. Detta ska gälla 
oavsett om kränkningen har begåtts av någon under utövning av allmän myndighet. Med 
begreppet ”effektivt rättsmedel” avses ett medel som ger en tillfredsställande prövning av 
ett klander, detta oavsett om det leder till framgång för klaganden eller ej. Artikel 13 
kräver inte rättsmedel inför en domstol utan även administrativa kan vara tillräckliga för 
att fullgöra konventions krav.74
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9 Hemlig rumsavlyssning  
  
9.1 Vad avses med hemlig rumsavlyssning? 
 
Hemlig rumsavlyssnig, eller buggning som det kallas i folkmun, avser samtal i enrum mellan 
en eller flera personer, till exempel då den som avlyssnas är själv i rummet och talar i 
telefonen. Det kan även avse samtal mellan ett flertal personer som samtidigt befinner sig i 
samma rum. Detta sker vid sammanträden, sammankomster eller dylikt som allmänheten 
saknar tillträde till och avlyssnas i hemlighet med hjälp av tekniska hjälpmedel.75   
 
9.1.1 Brotten  
 
Enligt 2 § i förslaget till lag om hemlig rumsavlyssning stadgas att rumsavlyssning får 
användas vid förundersökning om brott för vilket det inte är ålagt lindrigare straff än fyra års 
fängelse. Rumsavlyssning kan i vissa, andra fall beviljas om det kan antas att brottets 
straffvärde överstiger fyra års fängelse. De fallen är:  

1. ”människohandel enligt 4:1a BrB. 
2.   våldtäkt enligt 6: 1, 1& 2st BrB. 
3.   grovt sexuellt tvång enligt 6:2 3st BrB. 
4.   våldtäkt mot barn enligt 6:4 1 el 2st BrB. 
5.   grovt sexuellt övergrepp mot barn enligt 6:6 2st. 
6.   grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6:8 3st BrB. 
7.   grovt koppleri enligt 6:12 3st BrB. 
8.   grov utpressning enligt 9:4 2st BrB. 
9.   grovt barnpornografibrott enligt 16:10a 4st BrB. 
10.   grovt övergrepp i rättssak enligt 17:10 2st BrB. 
11.   grovt narkotikabrott enligt 3§ narkotikastrafflagen(1968:64) 
12.   grov narkotikasmuggling enligt 6§ 3st lag (2000:1225) om straff för smuggling.” 

 
”Försök, förberedelse eller stämpling till ett sådant brott som avses i 1 eller 2, om sådan 
gärning är belagd med straff och det med hänsyn till omständigheterna kan antas att 
gärningens straffvärde överstiger fängelse i fyra år.”76

 
9.1.2 Behovet av rumsavlyssning inom den öppna polisiära 
verksamheten.  
 
Enligt polisen som jobbar i den öppna polisiära verksamheten är behovet av rumsavlyssning 
som störst då det gäller att bekämpa den organiserade brottsligheten. Denna typ av 
brottslighet inbegriper så kallad systemhotande verksamhet, det vill säga brott som riktar sig 
mot målsäganden och vittnen, i avsikt att förhindra att dessa medverkar i brottsutredningar 
och rättegångar mot den organiserade brottsligheten. Vad som menas med organiserad 
brottslighet är svårdefinierat. Enkelt uttryckt kan sägas att det handlar om en mer hög 
utvecklad och systemhotande brottslighet. Den grova och organiserade brottsligheten har på 
senare år blivit allt svårare att utreda. Detta beror till viss del på att brottslingarna fått ökad 
kännedom om polisens utredningsmetoder och den ökade flyttbarheten i tid och rum. 
Planeringen av den grova brottsligheten sker på platser där de är medvetna om att polisen 
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saknar tillträde till. Det blir också allt vanligare att den grova organiserade brottsligheten har 
internationella förbindelser, detta gör den än svårare att komma åt. Hemlig teleavlyssning är 
ett effektivt bekämpningsmedel, men i takt med utvidgningen av kontantkortssystem och 
bredbandsteknik har användningsområdet krympt. De flesta kriminella idag är medvetna om 
att de kan vara avlyssnade och därför utbyter de inte önskvärd information över telefon. 
Istället bestämmer dom en mötesplats för utbyte av information, detta möte kan visserligen 
övervakas genom kameraövervakning, men det går inte att höra vad som sägs. Ett annat 
alternativ är att använda sig av så kallad informatörsverksamhet men den är förenad med 
olägenheter och faror och används därför endast i undantagsfall.77

 
Mellan 1995-1998 pågick en strid om makten mellan Hells Angels och Bandidos. Det hela 
startades med att Bandidos president blev skjuten. Sedan skedde hämndaktioner från båda 
hållen. Under mc-kriget sattes mycket stora polisiära resurser in under lång tid. 
En sprängladdning placerades intill en polismans villa i Malmö, det var bara ren tur att den 
inte detonerade. En medlem ur en mc-klubb och några personer runt omkring honom 
misstänktes för dådet. Teleavlyssningen höll på i fem månader utan att ge något nämnvärt 
resultat. De misstänkta var ”rutinerade”, de stängde av mobilerna då de utförde sina brottsliga 
handlingar. De träffades ute på stan i bilar och satt och samtalade i bilen vilket resulterade i 
att polisen inte kunde avlyssna samtalet. De misstänka blev så småningom åtalade för andra 
brott men mordförsöket på polisen kunde aldrig bevisas. Rikspolisstyrelsen anser att om 
polisen hade haft möjligheten att använda avlyssning så hade förmodligen dessa misstänkta 
redan på ett tidigare stadium kunnat lagföras och en del brott hade aldrig blivit begångna. 78

 
9.1.3 Behovet av rumsavlyssning inom Säpos verksamhet. 
 
Enligt SÄPO räcker inte dagens tvångsmedel till för att utreda kontraterrorism, 
kontraspionage och författningsskydd. Den internationella terrorismen har de senaste åren 
dragit fördel av de allt öppnare gränserna i Europa. Det kan antas att planeringen av terrorist 
brott oftast sker på annan plats än där dådet ska äga rum. Metoderna som används vid 
planläggning och genomförande av terrordåd blir allt mer hög utvecklad. Ökad rörlighet i 
kombination med att det blir allt lättare att kommunicera på olika sätt gör att det är mycket 
svårt att komma åt de misstänka på planeringsstadiet. Den starka övertygelsen som finns hos 
gärningspersonerna gör att de blivit farligare och mera målmedvetna i sina aktioner. SÄPO 
har möjlighet att använda sig av hemlig teleavlyssning, men precis som då det gäller den 
öppna polisiära verksamheten ger det av samma orsaker endast begränsat med användbar 
information.  
 
Spioneribrottslighet består till en stor del av att andra stater försöker tillskansa sig information 
om militära dispositioner i Sverige, krigshanteringssystem, svensk industri mm. 
Utredningarna beträffande denna kategori av brott blir oftast mycket resurskrävande eftersom 
brottsligheten kännetecknas av mycket långvariga och lågfrekventa kontakter mellan 
uppdragsgivaren och uppdragstagaren. Personerna som utför dessa typer av brottslighet är 
vana och professionella det gör att det ställs mycket stora krav på de brottsbekämpande 
myndigheterna.79  
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Vad det gäller författningshotande verksamhet rör det sig om verksamheter som med våld, hot 
eller otillbörligt tvång försöker ändra Sveriges statsskick, förmå politiker eller myndigheter att 
fatta beslut i en viss riktning, eller försöka stoppa den enskilda människan från att utöva sina 
grundläggande fri och rättigheter. Dessa organisationers medlemmar är medvetna om 
Sveriges lagstiftning och dess avgränsningar. De är skickliga och planerar ofta sina brott på 
ett sådant sätt att det inte kommer till SÄPOS kännedom och därmed inte kan motivera 
tvångsmedelsanvändning. Även i den här gruppen väljer dess medlemmar säkra sätt att 
kommunicera på.  
 
9.1.4 Minimistraff och Straffvärdeventil 
 
I propositionen står skrivet att reglerna om hemlig rumsavlyssning ska tillämpas restriktivt på 
grund av tvångsmedlets starkt integritetskränkande karaktär. Buggningsutredningen föreslog 
att förutsättningen för att få använda sig av rumsavlyssning skulle vara att det inte är 
föreskrivet lindrigare straff än fängelse i fyra år. I och med det skulle automatiskt de 
allvarligaste brotten komma med (se 9.1.1 ovan).80

 
Remissinstanserna pratade även om att införa en straffvärdeventil, liknande den för hemlig 
teleavlyssning som trädde i kraft 2004. Skillnaden mellan de båda skulle vara att straffvärdet i 
det enskilda fallet vid hemlig rumsavlyssning skulle antas överstiga fyra år. Till de brotten 
som ska omfattas av en straffvärdeventil vid rumsavlyssning hör bland annat grovt 
narkotikabrott och grov narkotikasmuggling. Lagrådet ställde sig kritiska till förslaget om en 
straffvärdeventil. De ansåg att det fanns en övervägande risk för att det enbart skulle bli den 
misstänktes negativa faktorer som skulle komma att tas med i bedömningen. Detta skulle i sin 
tur leda till att det enskilda brottets straffvärde senare skulle vara av mindre betydelse än vad 
som skulle ha varit troligt från början.81  
 
9.1.5 Styrkan på brottsmisstanken och synnerlig vikt för utredningen  
 
Hemlig rumsavlyssning ska få användas om någon är skäligen misstänkt för ett brott, som 
uppfyller kraven för att få använda sig av tvångsmedlet. Förutom detta ska det vara av 
synnerlig vikt för utredningen att rumsavlyssning sker. De skäl som finns för att använda sig 
av hemlig rumsavlyssning måste uppväga det intrång i den personliga integriteten som 
åtgärden utgör. Det hör till rättens uppgift att tillgodose intresset av att den enskildes 
personliga integritet inte kränks. Det skulle sannolikt vara till fördel för brottsutredningen om 
rumsavlyssningen kunde användas på ett tidigare stadium i utredningen. Men från 
integritetssynpunkt skulle det vara att gå över gränsen att tillåta rumsavlyssning redan på det 
stadium som någon kan antas ha utfört ett brott.82  
 
Begreppet av synnerlig vikt för utredningen har tidigare definierats under kapitel 3.1.4. Vid 
rumsavlyssning har kravet på synnerlig vikt inte ansetts behöva uppgå till sådan grad att 
bevisningen omedelbart leder till en fällande dom. Begreppet innehåller ett kvalitetskrav som 
avser de upplysningar som rumsavlyssningen kan komma att frambringa. Upplysningarna får 
inte vara av sådan karaktär att de går under kategorin ”obetydliga detaljer”, de bör vara av 
sådan styrka att det är relevant för utredningen. Vidare innehåller kvalitetskravet ett absolut 
krav på att det är nödvändigt för utredningens fortskridande att åtgärden företas. Lagrådet 
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ansåg att det för hemlig rumsavlyssning borde ställas högre krav än de krav som ställs vid 
användandet av hemlig teleavlyssning, eftersom hemlig rumsavlyssning är av ännu mer 
integritetskränkande karaktär. Lagrådet såg ett problem i att ha olika tvångsmedel, som alla 
skulle ha ”samma avgörande vikt från utredningssynpunkt”. Regeringen avfärdade emellertid 
lagrådets oro och vidhöll att det naturligaste är att ha samma kriterier för samtliga hemliga 
tvångsmedel, då det gäller synnerlig vikt för utredningen. De här två uttalanden torde kunna 
vara vägledande vid bedömningen av hur begreppet av ”synnerlig vikt för utredningen” ska 
tolkas.83   
 
9.2 Platser som får avlyssnas 
 
En av grundförutsättningarna för att tillåta hemlig rumsavlyssning av en plats är att det finns 
särskild anledning att tro att den misstänkte kommer att befinna sig på platsen. För att få 
tillstånd att avlyssna annan stadigvarande bostad än den misstänktes krävs att det föreligger 
synnerlig anledning att anta att den misstänkte kommer att befinna sig på platsen. En 
förutsättning för att kunna bedriva hemlig avlyssning är att ett dolt tekniskt hjälpmedel 
placeras ut på viss bestämd plats, där den misstänkte antas befinna sig. Det kan till exempel 
vara en bil eller ett rum i en bostad. Eftersom hemlig rumsavlyssning är av starkt 
integritetskränkande natur bör kopplingen mellan platsen och den misstänkte vara mycket 
stark. Det bör i varje enskilt fall göras en individuell bedömning av hur stor sannolikheten är 
för att den misstänkte kommer att befinna sig på platsen under den tiden som beslutet om 
avlyssning gäller.84  
 
Ur integritetssynpunkt är att avlyssna någons privata bostad ett stort ingrepp i den personliga 
sfären och där med mycket känsligt. Samtidigt som det ligger nära till hands att anta att det är 
just i den misstänktes bostad som det kommer att pågå samtal om det redan begångna brottet 
och förberedelser för de kommande brotten. Det är troligt att det är relativt enkelt för de 
kriminella att använda andra personers bostäder som planeringslokaler. Detta gör att det inte 
bör vara förbjudet att avlyssna andras bostäder än den misstänktes. Däremot bör det uppställas 
strängare krav för att få avlyssna annans bostad. Dessa krav bör, enligt lagrådet, grunda sig på 
dels sannolikheten att den misstänkte kommer att befinna sig på platsen, men också på att det 
är ett intrång i en icke misstänkt människas personliga sfär. På grund av det just anförda 
föreslog lagrådet att det även skulle föreligga synnerliga skäl som motiverade ett intrång i en 
icke misstänkt människas bostad.85    
  
9.2.1 Avlyssningsförbud 
 
I Sverige gäller som huvudregel en allmän vittnesplikt, den innebär att det ses som en  
medborgerlig skyldighet att ställa upp som vittne inför en domstol.86 Denna huvudregel är till 
viss del begränsad genom regleringen i 36:5 RB.  

”5 § Den som till följd av 2 kap. 1 eller 2 §, 3 kap. 1 § eller 5 kap. 9 eller 10 § 
sekretesslagen (1980:100) eller någon bestämmelse, till vilken det hänvisas i något av dessa 
lagrum, inte får lämna en uppgift får inte höras som vittne om uppgiften utan att den 
myndighet, i vars verksamhet uppgiften har inhämtats, har gett sitt tillstånd. 
Advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter, 
familjerådgivare enligt socialtjänstlagen (2001:453) och deras biträden får höras som 
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vittnen om något som i denna deras yrkesutövning anförtrotts dem eller som de i samband 
därmed erfarit, endast om det är medgivet i lag eller den, till vars förmån tystnadsplikten 
gäller, samtycker till det. Den som till följd av 9 kap. 4 § sekretesslagen inte får lämna 
uppgifter som avses där får höras som vittne om dem endast om det är medgivet i lag eller 
den till vars förmån sekretessen gäller samtycker till det. 
Rättegångsombud, biträden eller försvarare får höras som vittnen om vad som anförtrotts 
dem för uppdragets fullgörande endast om parten medger det. 
Utan hinder av vad som sägs i andra eller tredje stycket föreligger skyldighet att vittna för  
1. andra än försvarare i mål angående brott som avses i 14 kap. 2 § femte och sjätte styckena 
sekretesslagen (1980:100) och  
2. den som har uppgiftsskyldighet enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) i mål enligt 5 kap. 2 § 
eller 6 kap. 6, 13 eller 14 § samma lag eller enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 
av unga. 
Den som är präst inom ett trossamfund eller den som i ett sådant samfund har motsvarande ställning får 
inte höras som vittne om något som han eller hon har erfarit under bikt eller enskild själavård. 
Den som har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 3 § 
yttrandefrihetsgrundlagen får höras som vittne om förhållanden som tystnadsplikten avser endast i den 
mån det föreskrivs i nämnda paragrafer. 
Om någon enligt vad som sägs i denna paragraf inte får höras som vittne om ett visst förhållande, får 
vittnesförhör inte heller äga rum med den som under tystnadsplikt biträtt med tolkning eller översättning” 

 
I 36:5 2-6 st RB föreskrivs att vissa personer inte får höras som vittne om uppgifterna som 
anförtrotts dem har skett i samband med deras yrkesutövning.87 Denna begränsning av den 
allmänna vittnesplikten har tillkommit för att säkerställa skyddet för den enskildes integritet. 
Anledningen till detta är att lagstiftaren velat ge den enskilda människa, trots att denne kanske 
gjort sig skyldig till allvarliga brott, möjlighet till att anförtro sig åt vissa angivna personer 
utan att behöva vara rädd för att uppgifterna som kommer fram kommer att användas emot 
dem senare. Personer som inte omfattas av den allmänna vittnesplikten är bland annat 
advokater, läkare och tandläkare. Detta medför att hemlig rumsavlyssning i princip inte får 
ske på advokatkontor eller vårdinrättningar. Då polisen verkställer ett beslut om hemlig 
rumsavlyssning står det tämligen klart att de troligen kommer att få ta del av information som 
inte är av betydelse för själva brottsutredningen. Denna information kan vara av starkt 
integritetskränkande natur. Det är därför viktigt att reglerna om hemlig rumsavlyssning förses 
med förbud för att avlyssna vissa platser och vissa samtal. De nyss nämnda yrkeskategorierna 
bedriver, för det mesta, sin verksamhet i sådana lokaler som används endast för 
yrkesutövningen. Detta medför att det som skulle kunna avlyssnar där ändock inte får läggas 
fram vid en rättegång. Det är därför som det ter sig naturligt att dessa platser inte får 
avlyssnas.88

 
Det kan förekomma att samtal som avlyssnas innehåller sådant som enligt 36:5 RB inte får 
läggas fram i domstol. Ett exempel på ett sådant fall kan vara då en fängelsepräst samtalar 
med en intagen i dennes cell. Celler får avlyssnas men samtalet i sig lyder under kategorin 
samtal som inte får bli föremål för hemlig rumsavlyssning. I praktiken medför detta scenario 
att samtal som inte får läggas fram inför domstol, heller inte får avlyssnas. Om det av misstag 
skulle ske avlyssning av sådant samtal ska materialet omedelbart förstöras.89
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9.2.2 Tillträde till platsen  
 
En viktig förutsättning för att kunna använda sig av hemlig rumsavlyssning är att polisen 
bereds tillfälle att placera ut den tekniska utrustningen på den plats som ska vara föremål för 
avlyssning. Det kan ofta röra sig om platser som i vanliga fall är skyddade mot intrång, till 
exempel privata bostäder. För att göra detta möjligt ska ett beslut om hemlig avlyssning även 
innefatta ett särskilt tillstånd för polisen att kunna bereda sig tillträde till platsen. Eftersom det 
är av starkt integritetskränkande natur så ska tillståndet endast gälla den plats som ska 
avlyssnas samt att de tekniska hjälpmedlen ska återtas och göras obrukbara så snart som 
avlyssningen avbrutits. Det är nödvändigt att placera utrustningen i det rum som ska avlyssnas 
det räcker inte med att placera den till exempel utanför ett fönster. Det faktum att placeringen 
av utrustningen måste ske i hemlighet försvårar förstås förfarandet.90

 
9.3 Vem fattar beslut om hemlig rumsavlyssning? 
 
Efter ansökan av åklagaren ska rätten pröva alla frågor som rör hemlig rumsavlyssning. Det är 
rätten som fattar beslut om övriga hemliga tvångsmedel, därav anses det vara lämpligast att de 
även fattar besluten vid användandet av hemlig rumsavlyssning. En fråga som har diskuterats 
är om beslutet ska prövas av flera domare, eller i vart fall av en ordinarie domare. Detta med 
motiveringen att tvångsmedlet är av sådan stark integritetskränkande karaktär. Lagrådet samt 
en del frivillig organisationer kom fram till att det i vart fall skulle krävas att beslutet fattades 
av en ordinarie domare. Men regeringen menade att det var omotiverat att reglera domstolens 
prövning av hemlig rumsavlyssning på annat sätt än vad som gäller för de andra hemliga 
tvångsmedlen.91  
 
9.3.1 Offentligt ombud  
 
Precis som vid hemlig teleavlyssning, se vidare 4.2, ska det vid beslut om hemlig 
rumsavlyssning finnas ett offentligt ombud. Ett av de starkaste skälen som talade för 
införandet av offentliga ombud var att stärka de enskildas rättsskydd. Eftersom 
rumsavlyssning ses som ett ännu mer integritetskränkande tvångsmedel, än hemlig 
teleavlyssning, är behovet av rättssäkerhets garantier ännu större. Vid teleavlyssning finns det 
möjlighet att vid särkilt brådskande fall fatta beslut utan att ett offentligt ombud är 
närvarande. Lagrådet förslår i detta fall att, det med tanke på åtgärdens integritetskränkande 
natur, inte ska vara möjligt att fatta några brådskande beslut utan att ha ett offentligt ombud 
närvarande eller att denne på annat sätt har getts tillfälle att yttra sig.92   
 
9.3.2 Begränsning av tiden 
 
Vid användandet av hemlig teleavlyssning gäller att tillståndstiden inte får vara längre än en 
månad från dagen då beslutet fattades och inte vara längre än vad som är nödvändigt. 
Detsamma ska gälla för rumsavlyssning, vidare kan beslutet förenas med särskilda villkor till 
exempel att det bara ska gälla under den tiden som den misstänkte befinner sig i en angiven 
stad. Åklagaren har möjlighet att ansöka om förlängning av tiden avseende samma brott och 
samma misstänka person. Vid dessa fall gäller att om tillståndet varat en längre tid utan att 
                                                 
90 A.a. s 77.  
91 A.a. s 70 f.  
92 Propp. 2005/06:178 s 72. 
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förundersökningen förts framåt, ska rätten vara mycket restriktiva i sin prövning av ärendet. 
Vid användandet av hemlig rumsavlyssning kan det urskiljas två olika situationer där 
tvångsmedlet kommer att användas. ”Den ena situationen är när den misstänktes bostad 
avlyssnas under en viss tidsperiod.” I detta fall kan det antas att det kommer att krävas 
noggranna förberedelser för att polisen ska kunna placera ut utrustningen i bostaden utan att 
bli avslöjade. I den här situationen anses två veckor inte alls vara lång tid. Den andra 
situationen kan vara då polisen får vetskap om ett möte mellan den misstänkte och en annan 
person och vart detta möte ska äga rum. I denna situation kan två veckor anses vara en 
alldeles för lång tid. Så hur länge beslutet ska gälla och huruvida ett beslut kan bli förlängt 
eller inte är alltså beroende på omständigheterna i övrigt.93

 
9.4 Hanteringen av åtkommen information 
 
En inspelning ska så snart det är möjligt granskas. De inspelningar som har betydelse i den 
kommande brottsutredningen ska sparas till dess att förundersökningen har avslutats. Om 
utredningen leder till åtal så ska inspelningen bevaras till dess att målet har avgjorts och 
därefter förstöras. Dessa regler liknar till stor del reglerna i 27:24 RB för hemlig 
teleavlyssning. Det kan många gånger vara svårt att avgöra vilken information som kan 
komma att ha betydelse i den kommande brottsutredningen. JO påpekade att det sannolikt inte 
kan avgöras förrän utredningen är klar och i vissa fall inte förrän rättegången är avslutad. En 
risk med denna regel är att polisen kan komma att förstöra material som vid ett senare skede 
skulle ha kunnat vara av vikt i brottsutredningen. På grund av detta ansåg de 
brottsbekämpande myndigheterna att reglerna skulle utformas så att det ges en möjlighet till 
att dröja lite med förstörandet av materialet, liknande de regler som finns vid användandet av 
hemlig teleavlyssning.94

 
9.4.1 Överskottsinformation  
 
Det är vanligt förekommande vid användandet av hemlig teleavlyssning att det framkommer 
information rörande annat brott än det som föranlett tvångsmedelsanvändningen. Det är också 
ett av de mest diskuterade spörsmålen vad som ska ske med den så kallade 
överskottsinformationen och vad som ska få användas av den. Precis samma scenario torde 
kunna uppstå vid användandet av hemlig rumsavlyssning. Regeringen föreslog att uppgifter 
som framkommer vid användandet av rumsavlyssning endast ska få användas om det är i 
syfte att förhindra brottet. De uppgifter som behövs för att förebygga brottet får bevaras så 
länge som det är nödvändigt för att förhindra brottet.95

 
Överskottsinformationen som kan framkomma vid användningen av hemlig rumsavlyssning 
kan beröra den misstänkte personen eller andra personer som inte berörs av den pågående 
förundersökningen. Uppgifterna kan vara av betydelse för andra redan begångna brott eller 
som ovan nämnt för att kunna förhindra förestående brott. Det kan även röra sig om 
information som saknar samband med brott, men som ändock kan vara av betydelse för andra 
myndigheter till exempel sociala myndigheter. Lagrådet uttryckte tydligt att det var av yttersta 
vikt att denna fråga blir löst för att hemlig rumsavlyssning ska kunna införas.96

 

                                                 
93 Propp. 2005/06:178 s 73. 
94 A.a. s 82 f. 
95 Propp. 2005/06:178 s 84.  
96 A.a. s 85. 
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Anledningen till att denna fråga blev reglerad vid användandet av hemlig teleavlyssning är 
Europadomstolens praxis beträffande artikel 8. De ansåg nämligen att hanteringen av sådan 
information måste regleras i lag. Därav ter det sig naturligt att användandet av 
överskottsinformation vid hemlig rumsavlyssning också regleras. Användningen av 
rumsavlyssning är, som redan tidigare nämnts, av starkt integritetskränkande natur. Detta 
leder givetvis till att informationen om tredjeman blir mer omfattande än vid annan 
tvångsmedelsanvändning. På grund av det nu anförda föreslog regeringen att de 
brottsbekämpande myndigheterna inte ska få använda sig av informationen i samma 
utsträckning som vid hemlig teleavlyssning. Detta har kritiserats av bland annat Svea hovrätt, 
åklagarmyndigheten och kriminalvården. De anser att integritetsskäl inte utgör nog starka skäl 
för en så återhållsam användning av överskottsinformationen. De menar att detta skulle kunna 
leda till oanade och orimliga konsekvenser. Om denna restriktiva tillämpning träder i kraft så 
kan det betyda att överskottsinformation som handlar om grovt vapen brott, sexuellt 
utnyttjande av barn etc., inte kommer att kunna användas i brottsutredningssyfte.97  
 
Det finns mycket som talar för att det ska vara möjligt att använda sig av 
överskottsinformationen för att kunna utreda brott, oavsett hur informationen har kommit 
polisen tillhanda. Genom att begränsa användandet av överskottsinformationen kan även 
integritetsskälen tillgodoses. Om en sådan begränsning har sin utgångspunkt i brottets 
straffvärde leder det till att de brottbekämpande myndigheterna i ett tidigt skede av 
utredningen måste bedöma straffvärdet för brotten. Detta är enligt regeringen inte ett lämplig 
system. Med hänvisning till det just anförda föreslår därför regeringen att 
överskottsinformationen endast ska få användas i de fall då brottet är så allvarligt att det 
skulle ha kunnat motivera rumsavlyssning.98

 
 
En annan form av information som kan komma fram under pågående rumsavlyssning är de 
som handlar om ett förestående brott. Anta att hemlig rumsavlyssning har beviljats i en 
utredning om grovt vapenbrott. Under avlyssningen kommer det fram att den misstänkte, eller 
annan person, ämnar göra ett rån dagen efter. Av uppgifterna framkommer inte hur långt 
denne har kommit i sina förberedelser. Men uppgifterna som kommer fram är så pass 
detaljerade att polisen kan utröna vart rånet kommer att äga rum och därmed får de anledning 
att anta att brott kommer att begås. Vad det gäller denna kategori av överskottsinformation har 
det ansetts av alla remissinstanser att intresset av att förhindra brott är så starkt att 
integritetsintressena får stå tillbaka.99
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Analys/slutdiskussion  
 
Enligt de brottsbekämpande myndigheterna tenderar den grova organiserade kriminaliteten att 
öka. Att utreda denna typ av brottslighet är inte enkelt. De som sysslar med denna form av 
komplicerad kriminell verksamhet är oftast yrkeskriminell och besitter ett stort nät av 
kontakter såväl nationellt som internationellt. Även media berättar om att kriminaliteten i 
Sverige blir allt grövre och svårare att komma åt. Huruvida det stämmer är jag inte rätt person 
att svara på men jag är av den åsikten att det åtminstone ligger en del sanning i att 
kriminaliteten blir allt grövre och mer organiserad.  
 
De brottsbekämpande myndigheterna med polisen i spetsen menar att de behöver mera 
resurser för att på ett tillfredställande sätt kunna få bukt med detta. Idag finns en rad 
hjälpmedel att använda sig av i kampen mot den grova brottsligheten, men dessa har funnits 
under en längre tid och det har gjort att de som sysslar med kriminell verksamhet har tagit 
andra vägar för att kunna planera sina brott. De planerar inte längre brotten över telefonen 
utan istället träffas man i bilar, hotellrum eller liknande lokaler. Detta gör att informationer 
inte når polisen och därmed kan de heller inte förhindra brotten redan på planeringsstadiet, 
som de eftersträvar. Hemlig teleavlyssning har visat sig vara ett bra hjälpmedel som hjälpt 
polisen flertal gånger med att beivra och klara upp brott. Men i takt med att tekniken 
utvecklas och att kriminella personer blir mer medvetna om polisens resurser så är inte längre 
hemlig teleavlyssning ett lika effektivt hjälpmedel. Att polisen vill ha mer resurser för att på 
ett tillfredsställande sätt kunna bekämpa brottslighet är inte svårt att förstå. Men det finns 
också ett annat intresse att ta hänsyn till nämligen integritetsfrågorna. Det är inte svårt att 
förstå att hemlig teleavlyssning är en integritetskränkande åtgärd för den som utsätts. Att 
hemlig rumsavlyssning är av än mer integritetskränkande karaktär är inte heller svårt att 
begripa.  
 
På grund av det just anförda är det av största vikt att reglerna kring användandet av hemlig 
teleavlyssning och hemlig rumsavlyssning utformas på ett sådant sätt att risken för missbruk 
minimeras. Idag finns det offentliga ombud som är med redan från början då beslutet om 
hemlig teleavlyssning ska fattas för att tillvarata integritetsfrågorna till exempel värna om att 
beslutet om teleavlyssning inte pågår onödigt länge. Det finns också andra regler som 
begränsar användandet av hemlig teleavlyssning till exempel att det krävs att åtgärden är av 
synnerlig vikt för utredningen och att brottet skall ha minst två år i straffskalan. Dessa regler 
har visat sig vara tillräckliga för att på ett tillfredsställande sätt tillvarata enskildas intressen 
av att inte utsättas för obefogade integritetskränkningar.  
 
Skyddet mot intrång i den personliga integriteten har en mycket stor betydelse för individens 
trygghet och välmående. Det ger människor möjlighet att våga uttrycka sin åsikt och engagera 
sig politiskt. Skyddet mot integritetsintrång är något att vara rädd och värna om, det har stor 
betydelse i ett demokratiskt samhälle. I den svenska lagstiftningen skyddas denna rätt bland 
annat genom 2:6 RF. Integritetsskyddet är även skyddat genom europakonventionen som 
sedan 1995 gäller som lag i Sverige. Den svåra frågan är hur avvägningen mellan individens 
rättigheter och rikets säkerhet bör utformas. Det  
 
 
 
Det har kommit ett förslag om att införa hemlig rumsavlyssning som ett nytt hemligt 
tvångsmedel. Propositionen som kom den16 mars, 2006 gick inte igenom med hänvisning till 
att skyddet för tredjeperson som indirekt utsätts för avlyssning inte är tillräckligt starkt.  
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Det finns många likheter mellan reglerna om hemlig teleavlyssning och rumsavlyssning. Båda 
åtgärderna syftar till att komma åt information för att kunna förhindra eller klara upp brott. De 
personer som utsätts för åtgärden är skäligen misstänkta för brott som kan ge minst två års 
fängelse. Den största skillnaden dem emellan är att teleavlyssning inskränker sig till att endast 
omfatta samtal eller information som sker genom telenätet. Hemlig rumsavlyssning omfattar 
all information som sker mellan två eller flera personer på en bestämd plats. Detta gör att 
risken för att någon oskyldig ska komma att avlyssnas är väldigt stor. Frågan hur dessa 
människor ska kunna garanteras att deras integritet inte kränks i onödan är svårlöst.  Vissa 
menar att om du har ”rent mjöl i påsen” spelar det väl inge roll att det du säger avlyssnas. 
Vissa gånger under skrivandet av denna uppsats har jag nästan varit benägen att direkt köpa 
detta argument rakt av, men efter att jag skaffat mig mer kunskap har jag insett att det inte är 
så enkelt. Våran rätt till att inte utsättas för kränkningar av den personliga sfären är något vi 
ska värna om. Därmed inte sagt att polisen ska behöva avstå från bättre hjälpmedel i sin kamp 
mot den grova brottsligheten, för det ligger i varje medborgares intresse att kunna känna sig 
trygga på gatorna och i sina hem. Rättsäkerhet är svårdefinierat som jag ser det handlar det till 
stor del om att alla människor ska behandlas lika inför lagen och alla människor har rätt att 
inte få din integritet kränkt.  
 
Jag tror att det finns mycket goda förutsättningar för att rumsavlyssning kommer att införas i 
Sverige inom kort. Hemlig teleavlyssning har som jag tidigare nämnt blivit mindre effektivt 
det gör att något annat måste till för att det även i fortsättningen ska vara möjligt att effektivt 
kunna bekämpa brott. Samtidigt som integritetsaspekterna och rättsäkerheten för enskilda 
medborgare inte ska läggas på hyllan. Jag tror att det som behövs är att reglerna för vad som 
ska anses vara tillåtet i en rättssäker stat måste uppdateras och sedan utformas på ett tydligt 
och konkret sätt. Då det är gjort är det enklare att se vilka resurser som krävs för att kunna 
upprätthålla rättssäkerheten ur alla aspekter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (32)



 

 
 

 (33)



 

Källförteckning  
 
Litteratur 
 
Erik Holmberg & Nils Stjernquist, Vår författning 12:e upplagan, Norstedts förlag, Göteborg 
2000, ISBN nr  91-39-20334-4 
Gunnel Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel- när och hur får de användas?, Thomson 
fakta AB, Skien Norge 2005, ISBN nr 91-7610—225-4 
Gösta Westerlund, Ordningsstörande brott 2: a upplagan, Brunns bokförlag, Göteborg 2002, 
ISBN nr 91-86346-43-1 
Gösta Westerlund, Straffprocessuella tvångsmedel 2: a upplagan, Brunns bokförlag, Göteborg 
2005, ISBN nr 91-86346-70-9 
Håkan Strömberg & Bengt Lundell, Sveriges författning 19: e upplagan, studentlitteratur, 
Lund 2004, ISBN nr 91-44-03430-X 
Ingrid Helmius Polisens rättsliga befogenheter vid spaning Iustus förlag Uppsala 2000, ISBN 
nr 91-7678-452-5 
 
Offentliga tryck  
 
Propositioner  
 
Prop. 1988/89:124 om vissa tvångsmedelsfrågor 
Prop. 1994/95:227 hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning  
Prop. 2001/02:72 ändringar I regeringsformen – samarbetet i EU m.m.  
Prop. 2002/03:74 hemliga tvångsmedel – offentliga ombud och en mer ändamålsenlig 
reglering  
Prop. 2004/05:143 överskottsinformation vid användning av hemliga tvångsmedel m.m.  
Prop. 2005/06:178 hemlig rumsavlyssning  
 
SOU  
 
1970:47 skydd mot avlyssning  
1975:75 Sveriges invandrings och minoritetspolitik   
1997:39 integritet – offentlighet – informationsteknik  
1998:46 om buggning och andra hemliga tvångsmedel 
 
Övriga offentliga tryck  
 
Anne Ramberg, SvJT 2007 
Agneta Hilding Qvarnström SvJT 2007 
Krister Malmsten, SvJT 1992 
 
DS 2003:13, överskottsinformation  
 

 (34)


