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Sammanfattning 

Att rätten till privatlivet respekteras är av grundläggande betydelse i en demokratisk rättsstat, 

behovet av en effektiv brottsbekämpning kan dock medföra att denna rättighet kan komma att 

begränsas genom användningen av hemliga tvångsmedel. På grund av att sådana åtgärder 

innebär ett betydande intrång i den enskildes integritet måste tillämpningen av tvångsmedlen 

ske med hänsyn till den enskildes intressen och i enlighet med rådande rättsregler. Trots 

införandet av ett antal rättssäkerhetsgarantier har det förekommit situationer där användningen 

inte har skett på avsett sätt. 

       Syftet med denna uppsats är att identifiera och utreda grunden till de brister som 

förekommer vid beslut och tillämpning, samt undersöka vilka av dessa brister som kan leda till 

konsekvenser för rättssäkerheten. Vi vill även undersöka om användningen av hemlig 

avlyssning av elektronisk kommunikation medför nytta i brottsbekämpningen, då detta är en 

förutsättning för att tvångsmedlets legitimitet ska kunna upprätthållas. Detta undersöks för att 

kunna besvara den övergripande frågan om tvångsmedelstillämpningen är rättssäker.  

 För att kunna besvara uppsatsens syfte används den rättsdogmatiska metoden men med 

inslag av empiri, närmast ligger därmed den rättssociologiska metoden. Rättegångsbalkens 

bestämmelser kommer först att granskas och analyseras för att kunna upptäcka eventuella 

brister i lagstiftningen. Eventuella brister som förekommer i de brottsbekämpande 

myndigheternas hantering granskas istället med hjälp av rättspraxis och uttalanden. För att 

kunna bedöma tvångsmedlets nytta används Åklagarmyndighetens rapport från 2014 där 

tvångsmedelstillämpningen redovisas.   

 Vi har avgränsat oss till att endast studera rättegångsbalkens bestämmelser och även till 

hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Dessa avgränsningar har gjorts på grund av 

att hemliga tvångsmedel till större del tillämpas med stöd av rättegångsbalken och att hemlig 

avlyssning anses som ett av de mest ingripande tvångsmedlen. Övriga lagar och hemliga 

tvångsmedel berörs endast översiktligt.     

 Våra slutsatser är att brister förekommer i samband med underrättelse, hantering av 

material, omprövning av beslut men främst i samband med dokumentation. Vi bedömer att 

lagstiftningen är rättssäker, även om vi kan se att vissa områden behöver förtydligas. De brister 

vi kan se förekommer främst i de brottsbekämpande myndigheternas hantering av 

tvångsmedlet, vilket medför att vi kan se vissa indikatorer som pekar på att rättssäkerheten inte 

är lika hög vid själva tillämpningen. Vid en samlad bedömning kan vi därför inte fullt ut påstå 

att det är rättssäkert. När det gäller nyttan av tvångsmedlet gör vi den bedömningen att 

användningen av denna åtgärd är effektiv och i vissa fall avgörande för att nå det slutliga 

resultatet. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Sverige har det under många år funnits utförliga regler om hemliga tvångsmedel, vilka ska 

garantera att den enskilde inte utsätts för obefogat intrång i den personliga integriteten. Under 

senare år har även ett antal rättssäkerhetsgarantier införts som bl.a. bestämmelser om att den 

enskilde i efterhand ska underrättas om en åtgärd och även att särskilda villkor ska vara 

uppfyllda för att ett hemligt tvångsmedel ska kunna användas. Trots detta finns det en risk att 

användningen inte sker på avsett sätt. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN), som 

utövar tillsyn över de brottsbekämpande myndigheterna, har gjort flera uttalanden där brister 

ansetts föreligga.      

 I regeringsformens andra kapitel finns bestämmelser som skyddar den enskilde mot 

ingrepp från det allmänna. Att rätten till privatliv respekteras är av grundläggande betydelse i 

en demokratisk rättsstat. Det kan dock finnas situationer där vissa ingrepp i enskildas personliga 

sfär måste göras, ett sådant ingripande framstår ibland som nödvändigt med hänsyn till behovet 

av en effektiv brottsbekämpning. I de brottsbekämpande myndigheternas verksamhet finns för 

detta ändamål en möjlighet att använda sig av hemliga tvångsmedel. På grund av att sådana 

åtgärder kan innebära ett betydande intrång ur integritetssynpunkt, är det därför av stor vikt att 

riskerna för missbruk minimeras. 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation anses som ett av de mest ingripande 

tvångsmedlen då detta innebär att förtroliga samtal mellan enskilda kan avlyssnas. Med hänsyn 

till åtgärdens ingripande karaktär är det då särskilt viktigt att tillämpningen sker under de 

förutsättningar som lagen medger och att den enskildes integritetsintressen beaktas. Brister i de 

brottsbekämpande myndigheternas beslut och tillämpning kan därför få stora konsekvenser för 

rättssäkerheten och legitimiteten i samhället. 

 Syftet med uppsatsen är att identifiera och utreda grunden till de brister som förekommer 

vid beslut och tillämpning, samt undersöka vilka av dessa brister som kan leda till konsekvenser 

för rättssäkerheten. Slutligen vill vi undersöka huruvida användningen av hemlig avlyssning av 

elektronisk kommunikation medför nytta i brottsbekämpningen, då detta är en förutsättning för 

att kunna upprätthålla tvångsmedlets legitimitet. Samtliga delar undersöks för att kunna ge svar 

på den övergripande frågan om tvångsmedstillämpningen är rättssäker. 

 

1.2.1 Frågeställningar 

För att kunna besvara syftet ställs följande delfrågor: 

 Vilka brister förekommer vid beslut och tillämpning av hemlig avlyssning av 

elektronisk kommunikation? 

 Är dessa brister en följd av de brottsbekämpande myndigheternas felaktiga hantering 

eller grundar de sig i en otydlig lagstiftning? 

 Är hemlig avlyssning ett effektivt tvångsmedel i brottsutredningar?  
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1.3 Metod och material 

I detta arbete används främst den rättsdogmatiska metoden men med inslag av empiri, närmast 

ligger därmed den rättssociologiska metoden. Att studien får inslag av empiri beror på att vi 

även vill undersöka tvångsmedlets effekter i samhället.   

 Rättsdogmatiken innefattar tolkning och systematisering av gällande rätt och beskriver 

rättsregler och dess struktur på olika områden.1 Systematiseringen och beskrivningarna ska 

bland annat identifiera samband, likheter och principer som bygger på gällande rätt. Till följd 

av att den rättsdogmatiska metoden används, begränsas källorna till lag, förarbeten, rättspraxis 

och doktrin. Därmed behöver vi inte reflektera över vilket material som uppfyller kravet på 

validitet då det är förutbestämt vilken grad av auktoritet som de olika källorna har.2  

 Då rättssäkerhet och personlig integritet utgör de mest centrala begreppen i uppsatsen 

måste innebörden av dessa först tydliggöras. Därefter behöver den aktuella lagstiftningens 

utformning och tillämpning undersökas närmare. För att kunna upptäcka eventuella brister i 

lagstiftningen måste vi först fastställa gällande rätt, detta görs genom att granska och analysera 

rättegångsbalkens bestämmelser. De brottsbekämpande myndigheternas hantering kommer 

istället att granskas genom rättspraxis och uttalanden.   

 Dessa uttalanden utgörs även av empiriskt material vilket inom rättsvetenskapen innebär 

annat material än de allmänna rättskällorna i den rättsdogmatiska metoden. Genom att vi 

använder oss av sådant material får studien ett vidare perspektiv. När vi studerar effekter som 

en viss lag eller lagregel får rör vi oss inom ämnet rättssociologi.  Rättssociologin är en av flera 

vetenskapsgrenar inom samhällsvetenskapen som redogör för rättens och rättsliga institutioners 

påverkan på samhället.3                                                                  

Rättssociologin är alltså både samhälls- och rättsvetenskap som behandlar relationen 

mellan rätt och samhället.  När rättens roll i samhället ska beskrivas och förstås är den 

samhällsvetenskaplig och när den belyser hur samhälleliga förhållanden inverkar på 

rättsbildning och rättstolkning övergår den till att vara rättsvetenskaplig.4                 

 Utöver det material som ingår som i rättskälleläran använder vi oss även av uttalanden från 

SIN och en rapport från åklagarmyndigheten där användningen av tvångsmedlen presenteras. 

Vi använder oss även av Åklagarmyndighetens rättspromemoria som ska fungera som ett stöd 

för åklagare och administratörer vid hanteringen av vissa tvångsmedel.   

 Vi har valt att titta på uttalanden från SIN för att få en uppfattning om vad nämnden 

granskar och vilka brister som oftast förekommer. Rapporten från åklagarmyndigheten används 

i sin tur för att kunna göra en nyttobedömning. Ambitionen är för det första att undersöka hur 

ofta tvångsmedlet hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation används, hur många 

tillstånd som meddelas och hur länge avlyssningen normalt sker. För det andra vill vi även 

undersöka effekterna av avlyssning för att utifrån det kunna bedöma om tvångsmedlet är 

effektivt i brottsbekämpningen. Åklagarmyndighetens rättspromemoria används för att få en 

närmare inblick i hur olika regler ska förstås. 

Vi har använt oss av ovanstående två metoder för att de genom sitt innehåll tydliggör det 

vi vill ha fram i vårt arbete och därmed ger oss stöd i att besvara vårt syfte. 

                                                 
1 Peczenik, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005 s. 249.  
2 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43 f.  
3 A.a., s. 49 f.  
4 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 207.  
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1.4 Avgränsningar 

I denna uppsats kommer fokus att ligga på rättegångsbalkens bestämmelser om hemliga 

tvångsmedel. Närmare granskning av lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa 

särskilt allvarliga brott faller därmed bort. Denna lag behandlas till viss del, men eftersom 

hemliga tvångsmedel tillämpas i större utsträckning med stöd av rättegångsbalken är det dessa 

bestämmelser som är de mest relevanta.     

 Ytterligare en avgränsning har gjorts till tvångsmedlet hemlig avlyssning av elektronisk 

kommunikation. Denna avgränsning har gjorts på grund av att detta tvångsmedel anses som ett 

av de mest ingripande i den enskildes personliga integritet. Det var även nödvändigt att 

avgränsa sig till ett tvångsmedel då arbetet annars hade blivit alltför omfattande. De övriga 

hemliga tvångsmedlen kommer därför endast att behandlas översiktligt.  

 När det gäller de bestämmelser som reglerar hemlig avlyssning har vi, med hänsyn till 

uppsatsens syfte, främst fokuserat på sådana regler som ska fungera som 

rättssäkerhetsgarantier.      

 Vi har valt att inte använda oss av någon intervju eller enkätundersökningar då det 

insamlade materialet har varit tillräckligt för att besvara uppsatsens frågeställningar. Vi anser 

att en intervju eller enkätundersökning inte skulle medföra någon väsentlig extra kunskap eller 

tyngd till uppsatsen.       

 Att vi enbart har använt oss av en rapport över användningen av tvångsmedlet, beror på att 

resultaten från föregående år endast marginellt skiljer sig åt. Vi hade därmed inte kunnat komma 

fram till några väsentligt annorlunda slutsatser om vi använt oss av flera rapporter. 

 

1.5 Disposition 

Denna uppsats är indelad i sju kapitel. Det första kapitlet innehåller en presentation av 

uppsatsens ämnesval, syfte och problemformulering, frågeställningar, metod och material samt 

avgränsningar. I det andra kapitlet behandlas begreppen rättssäkerhet och personlig integritet 

för att fastställa de definitioner som fungerar som utgångspunkt genom uppsatsen. Det tredje 

kapitlet innehåller de bestämmelser om personlig integritet som följer av regeringsformen och 

Europakonventionen. I det fjärde kapitlet behandlas de principer som ska beaktas vid 

maktutövning. I det femte kapitlet presenteras rättegångsbalkens bestämmelser om hemliga 

tvångsmedel. Här ligger fokus på de bestämmelser som reglerar användningen av hemlig 

avlyssning av elektronisk kommunikation. Det sjätte kapitlet består av analys och slutsats där 

uppsatsens resultat presenteras. Det sjunde kapitlet innehåller avslutningsvis en egen 

diskussion. 
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2. Rättssäkerhet och personlig integritet 

Kapitlet innehåller en  redogörelse för bakgrunden och innebörden av begreppen rättssäkerhet 

och personlig integritet. Då begreppen ges olika definitioner är det nödvändigt att fastställa de 

definitioner som överensstämmer med uppsatsens syfte och som därmed fungerar som 

utgångspunkt genom arbetet. 

2.1 Personlig integritet 

2.1.1 Personlighetsrätten 

Personlighetsrättens uppkomst kan enligt Helmius förklaras av industrialismens genombrott, 

urbaniseringen, förändringarna i befolkningens levnadsvillkor och kanske framför allt 

kommunikationsteknikens utveckling. I takt med att den enskilde har känt sig allt mer 

observerad och kontrollerad har behovet av en privat sfär, fri från allmän insyn, växt sig allt 

större. Personlighetsrätten kan dock inte vara absolut på grund av att hänsyn även måste tas till 

andra samhälleliga och enskilda intressen. Sådana konflikter måste lösas genom lagstiftaren 

och rättspraxis.5 

2.1.2 Integritetsbegreppet 

Vad som egentligen avses med begreppet personlig integritet är en ständigt återkommande 

fråga. I delbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten, Kartläggning och analys, del 

16 framgår att begreppet kan definieras på olika sätt. En definition som nämns är hämtad från 

Nationalencyklopedin. Ordet integritet ges här betydelsen ”rätten att få sin personliga egenart 

och inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp”. Det görs även 

en hänvisning till Integritetsutredningens betänkande Personlig integritet i arbetslivet, som i 

sitt försök att finna svaret på begreppets innebörd konstaterade att någon kortfattad generell 

definition inte kunde påträffas. Utredningen fann dock en gemensam nämnare bland de olika 

definitionerna, nämligen ”uppfattningen att begreppet personlig integritet innebär att alla 

människor har rätt till en personlig sfär där ett oönskat intrång, såväl fysiskt som psykiskt, kan 

avvisas”. Vidare framgår av betänkandet att integritetsbegreppet även har behandlats i 

departementspromemorian Skyddet för enskilda personers privatliv. Justitierådet Per Jermsten 

menade här att en tydlig avgränsning angående begreppets innebörd var svår att ge, detta på 

grund av att uppfattningen om vad som hör till den personliga integriteten förändras i takt med 

den allmänna samhällsutvecklingen.7 I betänkandet nämns även den Tvångsmedelskommitté 

som, i sin uppgift att göra en översyn av tvångsmedelsregleringen, gjorde en uppdelning av 

integritetsbegreppet. Här gjordes en åtskillnad mellan den rumsliga integriteten (hemfrid), den 

materiella integriteten (egendomsskydd), den kroppsliga integriteten (skydd för liv och hälsa, 

mot ingrepp i eller mot kroppen, kroppsvisitation, kroppsbesiktning m.m), den personliga 

integriteten i fysisk mening (skyddet för den personliga friheten och rörelsefriheten) samt den 

personliga integriteten i ideell mening (skyddet för personligheten och för privatlivet inkl. den 

                                                 
5 Helmius, Polisens rättsliga befogenheter vid spaning, s. 98.  
6 SOU 2007:22. 
7 A.a., s. 53 ff. 
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privata ekonomin).8 Av utredningen framgår avslutningsvis att integritetsbegreppet därmed kan 

ses utifrån ett yttre och ett inre skikt: 

De yttre skikten rör den enskildes integritet i rent fysisk mening liksom den rumsliga, 

materiella och den kroppsliga integriteten. Dessa yttre skikt inkluderar en mångfald vitt 

skilda företeelser som onekligen i viss mening är integritetskränkande – fängelsestraff, 

expropriation, tvång att använda bilbälte etc. – men som i varje fall inom den allmänna 

debatten inte främst brukar förknippas med problemområdet personlig integritet. De innersta 

skikten, sfärens kärnområden, är däremot intimt förbundna med individen och oupplösligt 

sammanflätade med dennes personlighet.9 

Integritetsbegreppet kan även ses utifrån en aktiv och en passiv aspekt. Enligt Helmius innebär 

den aktiva aspekten att den enskilde har en rätt till handlingsfrihet, en s.k. positiv frihet. Det 

offentliga måste i detta fall göra det möjligt för den enskilde att utföra olika handlingar. Den 

passiva aspekten innebär ”en rätt för individen att bli lämnad ifred”. Denna passiva, eller 

negativa frihet, ger alltså den enskilde skydd mot intrång från det offentliga.10 Att en sådan 

frihet benämns som negativ förklaras närmare av Gustafsson som menar att ”rättigheterna är 

negativa i den meningen att staten skall avhålla sig från att intervenera eller ingripa i 

”privatsfären” och den personliga integriteten”.11 Det är denna passiva aspekt av 

integritetsbegreppet som är av intresse för uppsatsen. 

2.2 Rättssäkerhetsbegreppet 

Även rättssäkerhetsbegreppets innebörd framstår som oklart då det inte finns någon enhetlig 

definition av begreppet. Enligt Zila finns dock en viss enighet när det gäller rättssäkerhetens 

grundläggande betydelse. För det första anses förutsebarhet av rättsliga besluts utfall utgöra 

rättssäkerhetens kärna, rättens entydighet är alltså av stor betydelse. Rättssäkerhetsbegreppet 

innefattar för det andra kravet på att den offentliga makten utövas under lagarna.12 Begreppet 

ställer alltså ett krav på maktutövningens normbundenhet. Att den offentliga makten utövas 

under lagarna, den s.k. legalitetsprincipen, stadgas i 1 kap. 1 § Regeringsformen (1974:152) 

(RF).     

 Rättssäkerhet kan vidare, enligt Zila, beskrivas utifrån en traditionell och en ”modern” 

uppfattning. Det traditionella begreppet innefattar ett krav på förutsebarhet för hur lagen 

kommer att tillämpas och att medborgare behandlas lika inför lagen. Den moderna 

uppfattningen innefattar i sin tur ett s.k. rättsskydd, nämligen att den enskilde inte behöver 

utsättas för brott. Förutsebarhet för hur lagen kommer att tillämpas och att medborgare 

behandlas lika inför lagen anses utgöra den s.k. formella rättssäkerheten. Den materiella 

rättssäkerheten kan istället förstås som ”...faktiska möjligheter att i ett enskilt fall nå ett rättvist 

resultat”. En annan uppfattning av den materiella rättssäkerheten är att lagstiftningens garantier 

för rättigheter och skyldigheter faktiskt motsvaras av den praktiska tillämpningen.13 Zila menar 

att åsikter kring rättssäkerhet som påträffas i svensk litteratur främst skiljer sig åt när det gäller 

just uppfattningen av rättssäkerhet som antingen traditionell eller modern. Den traditionella 

                                                 
8 A.a., s. 60 f. 
9 A.a., s. 65. 
10 Helmius, a.a., s. 97. 
11 Gustafsson, Rättens polyvalens, s. 443. 
12 Zila, Om rättssäkerhet, SvJT 1990 s. 284. 
13 A.a., s. 286.  
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synen handlar endast om den enskildes rättsliga garantier i förhållande till det offentliga. Den 

moderna synen innefattar, utöver dessa rättsliga garantier, även en uppfattning om att den 

offentliga makten har omsorg för att lagstiftningsåtgärder som ska skydda den enskildes 

rättigheter antas och genomförs. Zila menar att frågan har ännu en dimension som ofta 

diskuteras. Det råder enighet om att förutsebarhet för rättsliga beslut är en förutsättning för 

rättssäkerhet, när det gäller innebörden av detta finns det dock en skiljelinje mellan den formella 

och den materiella uppfattningen. Den formella ”…siktar närmast på rättens beskaffenhet, 

dennas bestämdhet, utan att lägga särskild eller någon vikt alls vid rättens innehåll”. Enligt det 

materiella synsättet uppfyller ett rättsligt beslut kravet på rättssäkerhet om beslutet är etiskt 

godtagbart. Med materiell uppfattning förstås här att man i det enskilda fallet ska nå ett rättvist 

resultat.14                                           

 Zila menar vidare att vissa författare uppfattar rättssäkerheten som en sociopolitisk 

kategori, medan andra istället uppfattar det som en juridisk kategori. Den sociopolitiska 

kategorin innebär att rättssäkerheten uppfattas ”...som ett samhällsfenomen med karaktär av ett 

socialt värde”. Zila ger ett exempel på detta synsätt genom följande citat av Sundberg-Weitman: 

När jag talar om rättssäkerhet, så tänker jag i första hand på tre olika aspekter. Den första är 

att medborgarna skall kunna lita på att de materiella rättsregler som finns verkligen blir 

tillämpade och att de blir tillämpade utan några ovidkommande hänsyn. Den här aspekten 

tänker jag kalla för godtyckesförbudet. – För det andra tänker jag på att medborgarna skall 

kunna lita på att de formella rättsregler som gäller också blir tillämpade. – Och den tredje 

aspekten som jag tänker på, när det gäller rättssäkerhet, det är att rättssystemet måste 

tillhandahålla medborgarna någon form av skydd i de fall när domstolar eller myndigheter 

inte iakttager det här godtyckesförbudet, eller när de inte iakttager den här skyldigheten att 

tillämpa de formella regler som finns.15 

Denna uppfattning handlar om att den enskilde ska känna tilltro till rättsordningen, vilket enligt 

Zila endast kan uppstå om reglernas innehåll stämmer överens med rådande etiska 

föreställningar. Även om ett rättssystem består av entydiga regler som tillämpas enligt dess 

lydelser, är det enligt Zila svårt att tänka sig att tilltro skulle uppstå om reglernas innehåll inte 

är etiskt godtagbart. Utifrån den sociopolitiska kategorin anses alltså rättssäkerhetskravet även 

innefatta en överensstämmelse mellan rättsliga beslut och etiska normer. En annan uppfattning 

om rättssäkerhet är, som nämndes ovan, den juridiska kategorin eller uppfattningen om 

rättssäkerhet som ett juridiskt begrepp. Här ses rättssäkerheten som en viss egenskap hos rätten. 

Denna åsikt har framförts av bl.a. Axberger som beskriver rättssäkerhet som ”lagar och 

rättsprinciper så utformade att de utan risk för misstag kan tillämpas på ett förutsebart och 

kontrollerbart sätt samt ett system för rättstillämpning vars funktion kan förutses och 

kontrolleras”.16      

 Även Gustafsson har utgått från Axberger i sin diskussion om olika sätt att förstå 

rättssäkerhet. Axberger menar i sin analys av begreppet att innebörden kan utläsas av ”själva 

ordet”. Här ligger tyngdpunkten på ”rättens säkerhet”, det är med andra ord rättssystemet som 

ska vara ”rättssäkert” och rättssäkerhet betyder enligt Axberger just ”säkra rättsregler”. 

Rättssäkerheten förstås som ”formella egenskaper hos rättssystemet” och ges alltså ett juridiskt-

                                                 
14 A.a., s. 287 f.  
15 A.a., s. 289 f. 
16 A.a., s. 289 f. 
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tekniskt värde, vilket enligt Gustafsson kan medföra att individen försvinner bakom detta 

regelverk. Vidare kan ett ensidigt fokus på rättsreglernas utformning lätt leda till att ”...sådana 

frågor som moral, etik och sociala förhållanden förbises”.17 Zila menar att rättssäkerhet 

betraktat som en sociopolitisk kategori syftar på ”människans säkerhet”, till skillnad från 

uppfattningen om rättssäkerhet som ett juridiskt begrepp där innebörden istället ses som ”rättens 

säkerhet”. Enligt Zila ger Axbergers ovan nämnda beskrivning av begreppet intrycket att 

rättssäkerhet och legalitet har samma innebörd, men i skillnaden mellan begreppen legalitet och 

rättssäkerhet ligger svaret på vad rättssäkerhet är. Legaliteten förutsätter fullständiga och 

entydiga regler som skapar förutsebarhet, vilket i sin tur skapar säkerhet till den offentliga 

makten. Det skapas alltså säkerhet genom förutsebarheten på grund av att individen har 

möjlighet att ta del av rätten, vad den offentliga makten får göra och under vilka förutsättningar. 

Säkerhet skapas även då medborgarna känner tilltro till att rättsreglerna kommer att följas av 

makthavarna och att rättigheter inte kränks utan lagstöd.18 Zila sammanfattar förhållandet 

mellan legalitet och rättssäkerhet på följande sätt: 

Legaliteten är rättssäkerhetens oumbärliga förutsättning; den utgör emellertid endast ett 

nödvändigt men ej tillräckligt villkor. Att tillfredsställa behovet av säkerhet gentemot 

statsmakten måste ses både historiskt och i dagens läge som det grundläggande motivet 

bakom införandet av legalitetsprincipen. Kravet på säkerhet i förhållande till den offentliga 

makten kan betraktas som legalitetens causa finalis. Man kan även säga att rättssystemet 

genom legalitetens införande fått en ny dimension. Det är nu, förenklat uttryckt, inte bara 

fråga om samhällsmedlemmarnas säkerhet gentemot varandra med hjälp av den offentliga 

makten (rättstrygghet?), utan också fråga om deras säkerhet gentemot den offentliga makten 

själv – rättssäkerhet.19 

Zila ser rättssäkerhet som ett samhällsfenomen och menar att begreppet har ett socialt värde 

som grundar sig i medborgarnas kännedom om, och tilltro till, den relativa säkerhet som finns 

i förhållande till makthavarna. Rättssäkerhet uppfattas därmed som en sociopolitisk kategori. 

Att rättssäkerheten skulle innebära rättens ”bestämdhet” i enlighet med den juridiska kategorin 

är, säger Zila, alltför snävt då detta i själva verket är följden av legalitet. Som nämndes ovan 

ses rättssäkerhet istället som ”människans säkerhet”, vilket innefattar ”...den enskildes säkerhet 

i egenskap av objekt för eventuella åtgärder från statsmaktens sida”.20 Även Gustafsson 

fastställer rättssäkerhetsbegreppet som ”människans säkerhet”. Rättssäkerhet avser förhållandet 

mellan den enskilde och rätten, det är individens behov av rättslig säkerhet som ska garanteras.21 

Gustafsson menar dock, till skillnad från Zila, att rättssäkerheten innefattar både ett 

sociopolitiskt och ett juridiskt-tekniskt värde. Här menas att ”…rättssäkerheten även som 

juridisk kategori har eller bör ha individen i fokus och inte rättsordningens egenskaper”. 

Rättssäkerhetsbegreppet har vidare, enligt Gustafsson, en dubbel karaktär: 

Det har karaktären av att bara vara blott ett juridiskt neutralt begrepp, vars innebörd helt 

enkelt är att trygga förutsebarhet och skapa koherens i rättsordningen. Men det uppvisar även 

                                                 
17 Gustafsson, a.a., s. 309 ff. 
18 Zila, a.a., s. 297 f. 
19 A.a., s. 298. 
20 A.a., s. 299 f. 
21 Gustafsson, a.a., s. 316 f. 
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en social värdeförankring, vilket innebär att bakom det juridisk – tekniska begreppet ligger 

vissa föreställningar om individens förhållande till rätten och staten.22 

2.3 Utgångspunkter 

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att både integritetsbegreppet och 

rättssäkerhetsbegreppet kan förstås på olika sätt. När det gäller integritetsbegreppet är dock den 

relevanta utgångspunkten för uppsatsen den personliga integriteten i ideell mening, alltså 

skyddet för personligheten och privatlivet. Vidare är det den passiva aspekten av begreppet som 

är av intresse, dvs. rätten för den enskilde att bli lämnad ifred eller annorlunda uttryckt, att 

staten ska avhålla sig från att ingripa i privatsfären.   

 Utgångspunkten för rättssäkerhetsbegreppet är i enlighet med Zila och Gustafsson 

”människans säkerhet”. Det är relationen mellan individen och rätten som står i fokus, nämligen 

att förutsebarheten skapar säkerhet på så sätt att den enskilde ska kunna känna tilltro till att 

rättsreglerna följs och att rättigheter, i det här fallet rätten till sin personliga integritet, inte kan 

komma att kränkas utan lagstöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
22 A.a., s. 313 f.  



14 

 

3. Personlig integritet i svensk rätt och Europakonventionen 

I detta kapitel behandlas hur den personliga integriteten är uttryckt i svensk rätt och i 

Europakonventionen och vad denna rättighet innebär samt hur den kan begränsas. 

3.1 Regeringsformens fri- och rättigheter 

I de brottsbekämpande myndigheternas verksamhet måste åklagare och polis i vissa fall 

använda sig av straffprocessuella tvångsmedel för att uppnå en effektiv brottsbekämpning. 

Användandet av dessa tvångsmedel innebär vanligen ett ingrepp i den enskildes grundläggande 

fri- och rättigheter. Detta skydd är reglerat i grundlagarna, främst i RF. Syftet med denna 

grundlagsreglering är att ge ett lika starkt skydd för den enskildes rättigheter som Europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(EKMR) medför.23 

Grundlagarna omfattar inte någon rättsligt bindande regel som medför ett allmänt 

integritetsskydd. Dock finns det ett målsättningsstadgande i 1 kap. 2 § 4 st. RF som föreskriver 

att ”Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla 

områden samt värna om den enskildes privatliv och familjeliv.”24 Då bestämmelsen är en 

målsättning ger den inte upphov till några rättigheter.25   

 Skillnaden mellan målsättningsstadgandet och de rättsligt bindande fri- och rättigheterna i 

2 kap. RF kan tydliggöras genom att det förra ger den enskilde ett skydd med hjälp av det 

allmänna, medan det andra försäkrar den enskilde ett skydd mot det allmänna.26 De 

grundläggande fri- och rättigheterna regleras i 2 kap. RF.  I 2 kap. 6 § 1 st. RF föreskrivs det 

att: 

Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot kroppsligt ingrepp. Var och en är dessutom 

skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av 

brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av 

telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. 

 

Utöver vad som förskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot 

betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär 

övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. 

 

Skyddet omfattar meddelanden som skickas med posten eller på annat sätt som brev, 

bandinspelningar, videogram, telegram eller annan liknande form som skulle kunna 

omhändertas. Då bestämmelsen enbart gäller förtroliga meddelanden omfattar skyddet 

exempelvis inte radiosändningar, samtal i en folkmassa på offentliga platser eller vykort.27 

Bestämmelsen gäller inte åtgärder som en enskild företar i förhållande till en annan enskild utan 

gäller endast gentemot ” det allmänna”.28 

Regeringen anser att det förekommer svårigheter med att ange vilka bestämda förhållanden 

som innebär ett betydande integritetsintrång, men uppger att åtgärdens art, omfattning, ändamål 

                                                 
23 Westerlund, Straffprocessuella tvångsmedel, s. 20.  
24 SOU 2010:103, s. 59. 
25 Hirschfeldt, 1 kap. 2 § RF, lagkommentar not 5, hämtad 15 maj 2016, Karnov Internet. 
26 SOU 2010:103, s. 59. 
27 A.a., s. 60 
28 A.a., s. 59. 
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och även andra omständigheter kan beaktas.29    

 Vidare i en lagkommentar nämner Jermsten att: 

 

…vid en bedömning av vilka åtgärder som kan anses utgöra ett ’betydande intrång’ ska både 

åtgärdens omfattning och arten av det intrång åtgärden innebär beaktas. Bestämmelsen 

omfattar endast sådana intrång som på grund av åtgärdens intensitet eller omfattning, eller av 

hänsyn till uppgifternas integritetskänsliga natur eller andra omständigheter, innebär ett 

betydande ingrepp i den enskildes privata sfär.30 

 

Några av rättigheterna är absoluta, dvs. att de inte får inskränkas utan grundlagsändring. De 

rättigheter som inte är absoluta är relativa, vilket betyder att de får begränsas genom vanlig lag 

eller annan författning.31  

I 2 kap. 20 § RF framgår det vilka rättigheter som får begränsas genom lag, bland dessa får 

vad som anges i 6 § begränsas. Begränsningarna som anges i 20 § får vidare enligt 21 § endast  

göras för att ”tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle” och den får 

aldrig gå utanför vad som är nödvändigt för ändamålet. Begränsningen får bl.a. inte ”…sträcka 

sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen...” och den får inte endast göras 

med anledning av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning. 

 

3.2 Europakonventionen 

Den 1 januari 1995 började EKMR att gälla som svensk lag.32   

3.2.1 Artikel 1 - Skyldighet att respektera de mänskliga rättigheterna  

Artikel 1 EKMR om skyldighet att respektera de mänskliga rättigheterna reglerar att ”De höga 

fördragsslutande parterna ska garantera var och en, som befinner sig under deras jurisdiktion, 

de fri- och rättigheter som anges i avdelning I i denna konvention”.   

 Artikeln lägger fram den grundläggande konventionsförpliktelsen. Förpliktelsen är 

generell och brott kan endast uppkomma i samband med en kränkning av en rättighet i 

konventionen. Genom artikeln garanteras rättigheterna av konventionsstaterna.33  

3.2.2 Artikel 8 - Rätt till skydd för privat- och familjeliv 

Det finns olika straffprocessuella tvångsmedel som ingriper i den privata sfären som artikel 8 

EKMR är ämnad att skydda.34    

 Artikel 8 om rätt till skydd för privat- och familjelivet förskriver att: 

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

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

lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, 

den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning 

eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter. 

                                                 
29 A.a., s. 62. 
30 Jermsten, 2 kap. 6 § RF, lagkommentar not 28, hämtad 15 maj 2016, Karnov Internet. 
31 Westerlund, a.a., s. 20.  
32 Westerlund, a.a., s. 9. 
33 Ehrenkrona, artikel 1 EKMR, lagkommentar not 2, hämtad 15 maj 2016, Karnov Internet. 
34 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 432. 
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Artikeln medför huvudsakligen en förpliktelse som tvingar staten att avstå från ingrepp i den 

skyddande rättigheten, men åläggs också att vidta positiva åtgärder för att skydda den enskildes 

sfär.35 Om staten ingripit i den skyddande rättigheten ska en bedömning göras om ingreppet 

omfattas av undantagsbestämmelsen i 8:2. Omfattas inte ingreppet, är det konventionsstridigt. 

I vissa fall kan det vara en bevisvärderingsfråga som är avgörande för om inskränkningen i 

rättigheten kan anses vara godtagbar eller inte.36 De olika områden som ska skyddas enligt 

artikeln är följande:    

 Korrespondens: Med ”korrespondens” avses olika former för överförande av meddelanden 

mellan individer. Telefoniska och telegrafiska kommunikationer samt överförande av 

meddelanden med hjälp av elektronisk teknik och radio innefattas i begreppet. 

Telefonavlyssning är alltså ingrepp i rätten till respekt för korrespondens men också den 

allmänna rätten till respekt för privatlivet. Telefonavlyssning innebär ett betydande intrång då 

den syftar till att fånga upp samtal mellan personer som utgår från att de i hemlighet kan samtala 

om privata angelägenheter.37    

 Privat- och familjeliv: Rätten till respekt för privatlivet är svårdefinierat och har många 

aspekter eftersom mycket kan knytas an till privatlivet. Begreppet får en någorlunda 

avgränsning genom rättspraxis.38     

 Åtgärder som bl.a. inskränker rätten till skydd för privatlivet är kroppsvisitation och 

kroppsbesiktning. Gällande skyddet för privatlivet ingår också skydd mot påtvingad medicinsk 

undersökning, psykiatrisk undersökning och tagande av fingeravtryck m.m.39 

 Hem: Husrannsakan är en inskränkning i skyddet för det egna hemmet. Skyddet omfattar 

huvudsakligen en persons privatbostad, men i rättspraxis har även andra byggnader och lokaler 

omfattats av artikeln.40      

 Europadomstolen har i många fall behandlat frågan om en åtgärd har skett med stöd i lag. 

Av Europadomstolens praxis framgår att kravet på lagstöd inte endast är formellt, det innebär 

även att lagstiftningen måste lättillgänglig och tydligt formulerad för att kravet på förutsebarhet 

ska vara uppfyllt. När det gäller hemliga spaningsåtgärder innebär dock inte kravet på 

förutsebarhet att den enskilde på förhand ska kunna veta när dennes samtal kommer att 

avlyssnas. Däremot måste lagstiftningen vara så tydligt formulerad att den enskilde vet vilka 

förutsättningar som ska vara uppfyllda för att myndigheterna ska kunna använda sig av 

åtgärden.      

 Europadomstolen har arbetat fram en minimistandard som ställer vissa krav på 

lagstiftningen om dolda spaningsåtgärder. Kraven är följande: 

Arten av de brott som skulle kunna leda till en begäran om avlyssning måste framgå. Det ska 

finnas en definition av de personkategorier som skulle kunna riskera att t.ex. få sin telefon 

avlyssnad. Avlyssningens varaktighet ska vara begränsad. Det måste finnas förfaranderegler 

för undersökning, användning och lagring av de uppgifter som inhämtas. 

                                                 
35 A.a., s. 365 f. 
36 A.a., s. 369 f.  
37 A.a., s. 432 f. 
38 A.a., s. 364. 
39 Westerlund, a.a., s. 18 f. 
40 A.st. 
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Försiktighetsåtgärder vid överföring av information till andra parter ska vidtas. De 

omständigheter under vilka inspelningarna kan eller måste raderas ska anges. 41 

Europadomstolen har avgjort ett mål som angick Kruslin och Huvig, båda mot Frankrike där: 

 

Europadomstolen framhöll att telefonavlyssning var ett allvarligt ingrepp i privatliv och 

korrespondens och att tydligt lagstöd måste krävas. Det var viktigt att de regler som 

tillämpades var klara och detaljerade. Så var inte fallet med den mycket allmänna 

bestämmelse i den franska straffprocesslagen på vilken beslut om telefonavlyssning 

grundades.42 

Det bör framhållas att den grad av förutsebarhet som krävs varierar beroende på vilken sorts 

spaningsåtgärd som lagstiftningen avser och vilket ingrepp åtgärden medför. Europadomstolen 

har dessutom beslutat om att nationell lagstiftning gällande dolda spaningsåtgärder ska 

innehålla kontrollmekanismer i syfte att förhindra missbruk av prövningsrätten. 

Europadomstolen har angående telefonavlyssning ansett att beslutet i regel ska kontrolleras av 

domstol, i alla fall i sista instans. Den nationella lagstiftningen beträffande telefonavlyssning 

ska även omfatta betryggande mekanismer för att kontrollera vad som händer med 

överskottsinformation.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                 
41 Prop. 2013/14:237, s. 52 f. 
42 Danelius, a.a., s. 434. 
43 Prop. 2013/14:237, s. 52 f. 
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4. Principer för maktutövningen 

För att maktutövningen ska kunna ske på ett sätt som främjar rättssäkerheten och den allmänna 

känslan av trygghet krävs en väl fungerande förvaltning. Makten får, som nämndes tidigare, 

inte användas godtyckligt. Rättsregler kan ge en myndighet frihet att besluta om och hur makten 

ska användas, i detta fall föreligger ett s.k. fritt skön. Myndigheten har dock aldrig full frihet 

utan måste beakta att den valda åtgärden ligger i linje med ändamålet. En myndighet måste 

dessutom ta hänsyn till vissa riktlinjer som utvecklats genom praxis. Utöver praxis ska 

myndigheten även beakta vissa principer44, en av dessa principer som redan nämnts är 

legalitetsprincipen. Enligt Westerlund krävs vid ingripanden mot en enskild att myndigheten 

även tar hänsyn till fem andra principer; behovsprincipen, proportionalitetsprincipen, 

ändamålsprincipen, likhetsprincipen och objektivitetsprincipen.45 Här kommer dessa principers 

allmänna innebörd att behandlas för att senare i uppsatsen kunna undersöka vilken betydelse de 

har för användningen av hemliga tvångsmedel. 

4.1 Legalitetsprincipen 

Legalitetsprincipen, att ”den offentliga makten utövas under lagarna”, stadgas i 1 kap. 1 § 3 st. 

RF. Inom straffrätten kommer principen till uttryck genom satserna nulla poena sine lege och 

nullum crimen sine lege (inget straff utan lag och inget brott utan lag). Dessa utformades i slutet 

på 1700-talet och i början av 1800-talet i strävandet efter en straffrättsskipning fri från 

godtycklighet. Från mitten av 1800-talet godtogs denna grundsats på de flesta håll i Europa och 

medförde att ingen skulle kunna straffas för en handling som inte på förhand hade förklarats 

straffbar i lag. I Sverige grundlagsfästes principen för första gången i 1974 års regeringsform.46 

 Legalitetsprincipen brukar inom svensk förvaltningsrätt utvecklas i två punkter. För det 

första måste myndigheters beslut alltid ha någon form av författningsstöd, för det andra krävs 

det kvalificerat författningsstöd, helst lagstöd, vid betungande beslut som rör enskilda.47 

Principen kan därmed sägas utgöra två led där det första ledet stadgas i 1 kap. 1 § RF, 

nämligen  kravet på maktutövningens normbundenhet. Paragrafen säger dock inget om det 

andra ledet, att kvalificerat författningsstöd krävs vid betungande beslut. Detta framgår istället 

av andra bestämmelser i RF. Som nämndes ovan uttrycks detta i 2 kap. 20 § RF som stadgar att 

begränsningar av vissa fri- och rättigheter bara får göras genom lag.48    

 I 12 kap. 2 § RF stadgas förvaltningsmyndigheters självständighet, av bestämmelsen 

framgår att ”ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får 

bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör 

myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag”. 

Detta innebär dock en självständighet under lagarna och ger alltså inte förvaltningsmyndigheter 

rätt att handla oberoende av lagen. Myndigheterna måste iaktta såväl grundlag som andra 

författningar och alltid ha laglig grund för maktutövning.49 

                                                 
44 Helmius, a.a., s. 55 f.  
45 Westerlund, a.a., s. 23.  
46 Helmius, a.a., s. 59 ff. 
47 Marcusson m.fl., Offentligrättsliga principer, s. 73.  
48 A.a., s. 79 f. 
49 Helmius, a.a., s. 62 f. 
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4.2 Ändamåls- och objektivitetsprincipen 

Enligt ändamålsprincipen måste maktutövningen syfta till att tillgodose ett specifikt ändamål, 

principen fungerar därmed som ett komplement till legalitetsprincipen vid frågor om laglig 

grund för maktutövning. Ändamålsprincipen kommer även till uttryck i 2 kap. 21 § RF. Av 

paragrafen följer att begränsningar av fri- och rättigheter endast får göras ”...för att tillgodose 

ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle”. Vidare följer av samma paragraf att 

begränsningen inte heller får ”...gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål 

som har föranlett den...”. Annorlunda uttryckt är innebörden av ändamålsprincipen att ett 

ingripande endast får göras för att tillgodose det syfte som framgår av den specifika 

bestämmelsen. Principen medför alltså ett hinder mot att en bestämmelse tillämpas för något 

annat syfte än den avsedda. För att det avsedda ändamålet ska kunna uppnås måste myndigheten 

avgöra vilken åtgärd som är lämpligast, vilket ofta medför att en avvägning måste göras mellan 

flera konkurrerande allmänna intressen. Avvägningen kan även gälla ett enskilt intresse som 

står mot det allmänna intresset. En sådan avvägning mellan olika intressen innebär att det görs 

en s.k. skälighetsprövning.50                         

 Objektivitetsprincipen innebär i sin tur ett krav på saklighet och opartiskhet, vilket framgår 

av 1 kap. 9 § RF. Av paragrafen följer att ”domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra 

som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen 

samt iaktta saklighet och opartiskhet”. Av principen framgår att förvaltningsbeslut måste 

grunda sig i vad som i det enskilda fallet är objektivt riktigt.51 Objektivitetsprincipen kan ses 

utifrån ett inre och ett yttre skikt där saklighet hör till det inre och opartiskhet till det yttre. Bull 

menar att opartiskheten tar sikte på hur beslut uppfattas utifrån, att allmänheten ska känna tilltro 

till den beslutsfattande institutionen genom vetskapen att den som utövar makt är opartisk i 

förhållande till den som är i beroendeställning till denna. Kravet på opartiskhet kommer till 

uttryck i olika jävsregler. Saklighet tar i sin tur sikte på vilka faktorer som ligger till grund för 

beslutet, ett beslut ska vara sakligt på så sätt att det inte gynnar eller missgynnar den enskilde 

utan lagstöd och att myndigheten inte fattar beslut utifrån faktorer som inte är relevanta för det 

specifika fallet.52 

4.3 Behovs- och proportionalitetsprincipen 

Vid ett avgörande som rör ingrepp mot en enskild krävs förutom lagstöd och en 

överensstämmelse med lagens ändamål, även ett ställningstagande utifrån behovs- och 

proportionalitetsprinciperna. Ännu en princip som kan sägas höra till dessa två är principen om 

det lindrigaste ingreppet. Principerna handlar om den avvägning mellan mål och medel som ska 

göras i det enskilda fallet.53 Helmius menar att det i doktrinen kan urskiljas tre moment som 

kan anses styra hur myndigheter ska utöva sin makt mot enskilda: 

                                                 
50 A.a., s. 66 ff. 
51 A.a., s. 68.  
52 Marcusson m.fl., a.a., s. 101 ff. 
53 Helmius, a.a., s. 72 f. 
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1. Makt får bara utövas om det kan anses nödvändigt för att uppnå syftet. 2. Maktutövningen 

måste stå i rimlig proportion till vikten av vad som skall uppnås. 3. Det medel som innebär 

det lindrigaste ingreppet för den enskilde skall väljas.54 

Helmius hänvisar även till Bull som utgår ifrån proportionalitetsbedömningens tre steg. Med 

proportionalitet menas enligt Bull att en avvägning måste göras mellan motstående intressen 

och mellan skada och nytta. Vidare följer att ”i proportionalitetsbedömningen ingår ett mål som 

skall uppnås, ett medel för att uppnå detta och de intressen som får vika för att målet skall kunna 

uppnås”. Prövningen består alltså i om det kan anses rimligt att begränsa en rättighet, om det 

inte finns möjlighet att välja ett lindrigare ingrepp med likvärdig effekt och till sist, om 

ingreppet trots allt framstår som oproportionerligt med hänsyn till olika skyddsvärda 

intressen.55 

4.4 Likhetsprincipen 

Likhetsprincipen kommer till uttryck i 1 kap. 2 § 1 st. RF, av paragrafen följer att ”den offentliga 

makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

frihet och värdighet”. Likhetsprincipen innefattar ett krav på att myndigheter ska vara 

konsekventa i sitt beslutsfattande, vilket ofta innebär att myndighetens egen praxis ska 

beaktas.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 A.a., s. 75. 
55 A.a., s. 75 f. 
56 Zetterström, Offentlig rätt, s. 230.  
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5. Hemliga tvångsmedel 

I detta kapitel behandlas först de brottsbekämpande myndigheternas uppgift. Därefter 

diskuteras innebörden av begreppet hemliga tvångsmedel samt de regler och principer som ska 

beaktas vid beslut och tillämpning av tvångsmedel. Vidare följer en kort redogörelse för de 

olika tvångsmedlen för att sedan gå djupare in på innebörden och förutsättningarna för hemlig 

avlyssning av elektronisk kommunikation. Kapitlet avslutas med Åklagarmyndighetens rapport 

från 2014 där användningen och nyttan av hemlig avlyssning presenteras. 

5.1 De brottsbekämpande myndigheternas uppgift 

Enligt 2 § 1 p. Polislagen (1984:387) är det polisens uppgift att ”…förebygga, förhindra och 

upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den allmänna ordningen eller 

säkerheten”. Vidare framgår av punkt 2 och 3 i samma paragraf att polisen även ska bedriva 

spaning och utreda brott som hör under allmänt åtal. Polisen har därmed en brottsutredande 

funktion. Finns det anledningen att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har begåtts ska 

en förundersökning inledas enligt 23 kap. 1 § 1 st. RB. Vad som menas med brott som hör under 

allmänt åtal framgår av 20 kap. 3 § RB, i paragrafen stadgas att ”under allmänt åtal höra alla 

brott, som ej uttryckligen äro undantagna därifrån”.                                             

 En förundersökning har, enligt 23 kap. 2 § RB, två huvudsakliga syften. Det ena syftet är 

att utreda om brott har begåtts, vem som skäligen kan misstänkas för brottet och att samla 

tillräckligt underlag för en bedömning om åtal ska väckas. Det andra syftet är att målet ska 

beredas så att bevisning kan framläggas i domstol. Av 3 § framgår vidare att beslut om att inleda 

en förundersökning fattas av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller åklagare. Har 

Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen inlett förundersökning och saken inte är av enkel 

beskaffenhet, ska åklagare överta ledningen av förundersökningen. Åklagaren ska även överta 

ledningen om det är påkallat av andra särskilda skäl. Så är fallet om användning av hemliga 

tvångsmedel blir aktuellt.57 

5.2 Begreppet hemliga tvångsmedel 
Som nämndes tidigare får vissa av de grundläggande fri- och rättigheterna enligt 2 kap. RF 

endast begränsas genom lag i syfte att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt 

samhälle. Utredning av brott utgör ett sådant godtagbart ändamål.58                           

 Vid utredningar av brott används ibland s.k. straffprocessuella tvångsmedel som 

huvudsakligen regleras i 24-27 kap. RB. Straffprocessuella tvångsmedel innebär vanligtvis 

någon form av tvång mot person eller egendom. Till de straffprocessuella tvångsmedlen hör 

husrannsakan, gripande, kroppsvisitation m.m. Även de hemliga tvångsmedlen, som hemlig 

teleavlyssning och hemlig teleövervakning, innefattas av de straffprocessuella tvångsmedlen 

men intar dock en särställning på så sätt att den misstänkte inte har kännedom om åtgärden. 

Dessa räknas som tvångsmedel på grund av att de antas äga rum mot den misstänktes vilja.59    

 Lindberg beskriver begreppet tvångsmedel på följande sätt: 

                                                 
57 Prop. 2013/14:237, s. 43. 
58 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, s. 5.  
59 SOU 2012:44, s. 22.  
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Med tvångsmedel brukar man beteckna sådana indirekta ingripanden mot person eller 

egendom som företas i myndighetsutövning och som utgör intrång i någons rättsfär. Däremot 

krävs det inte att åtgärden genomförs med tvång. Som exempel på tvångsmedel som alltid 

verkställs utan tvång brukar nämnas hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, där 

den berörde inte ens är medveten om åtgärden, men kan antas motsätta sig den om han skulle 

få kännedom om saken.60 

De hemliga tvångsmedlen räknas alltså till de straffprocessuella tvångsmedlen, men utmärker 

sig genom att den enskilde inte är medveten om åtgärden. De kan även sägas genomföras med 

tvång på grund av antagandet att de äger rum mot den enskildes vilja. 

5.3 De olika hemliga tvångsmedlen 
Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation behandlas i avsnitt 5.6.  

 Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation användes tidigare enligt lagen 

(1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brott, men infördes år 1989 i 

RB.61 Tvångsmedlet regleras nu i 27 kap. 19 § RB och innebär att: 

...uppgifter i hemlighet hämtas in om meddelanden som i ett elektroniskt kommunikationsnät 

överförs eller har överförts till eller från ett telefonnummer eller annan adress, vilka 

elektroniska kommunikationsutrustningar som har funnits inom ett visst geografiskt område, 

eller i vilket geografiskt område en viss elektronisk kommunikationsrustning finns eller har 

funnits. 

Meddelanden får även genom tvångsmedlet hindras från att komma fram. Tillgång till uppgifter 

om innehållet i meddelandena ges inte, utan trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter är de 

enda uppgifter som kan hämtas in genom tvångsmedlet. Tvångsmedlet får endast tillämpas när 

någon är skäligen misstänkt för ”brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än 

fängelse i sex månader” eller vad som vidare anges i paragrafen och när åtgärden är av synnerlig 

vikt för utredningen. Det får även användas vid misstanke om försök, förberedelse eller 

stämpling, om gärningen är straffbelagd.62   

 Vidare år 1996 tillkom också tvångsmedlet hemlig kameraövervakning genom lagen 

(1995:1506) om hemlig kameraövervakning, vilket nu också regleras i RB.63  

 Enligt 27 kap. 20 a § RB innebär hemlig kameraövervakning att ”fjärrstyrda TV-kameror, 

andra optiska-elektroniska instrument eller därmed jämförbara utrustningar används för optisk 

personövervakning vid förundersökning i brottmål, utan att upplysning om övervakningen 

lämnas.” Ljudupptagning omfattas inte av detta tvångsmedel.64 I de fall exempelvis polisen 

använder sig av övervakningskameror eller av dold kameraövervakning i brottsförebyggande 

syfte eller på grund av allmän ordning och säkerhet tillämpas lagen (1998:150) om allmän 

kameraövervakning.65      

 Hemlig rumsavlyssning regleras i 27 kap. 20 d-e §§ RB och innebär ”…avlyssning eller 

upptagning som görs i hemlighet och med ett tekniskt hjälpmedel som är avsett att återge ljud, 

                                                 
60 Lindberg, a.a., s. 5 f. 
61 A.a., s. 524.  
62 Prop. 2013/14:237, a.a., s. 44 f. 
63 Lindberg, a.a., s. 541.  
64 Prop. 2013/14:237, a.a., s. 45. 
65 Lindberg, a.a., 541.  
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och avser tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträden eller andra 

sammankomster som allmänheten inte har tillträde till.” Tvångsmedlet får bland annat 

”användas vid en förundersökning om brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än 

fängelse i fyra år” eller vid de brott som vidare framgår av bestämmelsen. 

 Vidare enligt 27 kap. 25 a § RB får: 

…den verkställande myndigheten, efter särskilt tillstånd, i hemlighet skaffa sig tillträde till 

och installera tekniska hjälpmedel på en plats som annars skyddas mot intrång. Ett sådant 

tillstånd får avse endast den plats som ska avlyssnas eller, om det finns särskilda skäl, en 

plats som direkt angränsar till den platsen. 

Viktigt att nämna är att hemliga tvångsmedel endast får användas mot någon som är 

straffmyndig.66 Vad som också bör påpekas angående de hemliga tvångsmedlen är att de kan 

användas var för sig men även tillsammans, här kan ett exempel ges från åklagarkammaren på 

hur de kan komplettera varandra: 

Hemlig teleövervakning är nödvändigt för att få fram kontaktnät, telefonidentitet och 

positionsuppgifter. Hemlig teleavlyssning behövs för att om möjligt få reda på vad den 

misstänkte planerar, vilka åtgärder han vidtagit och vilka han träffar, samt även mer triviala 

men för utredningen nyttiga uppgifter som den misstänktes omgivning och levnadsvanor i 

övrigt. Hemlig kameraövervakning ger information om när den misstänkte lämnar eller 

kommer till en viss plats, ensam eller i sällskap samt vilka som besöker honom. Hemlig 

postkontroll används fortfarande, t.ex. i den situationen att det vid hemlig teleavlyssning 

kommit fram att den misstänkte ska skicka eller få en försändelse som har betydelse för 

utredningen. De hemliga tvångsmedlen kan var för sig eller i förening också ge understöd för 

fysisk spaning.67 

5.4 Förutsättningar för användning av hemliga tvångsmedel 
Att vissa fri- och rättigheter endast får begränsas genom lag medför att legalitetsprincipen måste 

beaktas vid all tvångsmedelsanvändning, en myndighet får alltså inte utan stöd i lag göra intrång 

i den enskildes privata sfär. Legalitetsprincipen leder även till att bestämmelser som medger 

sådana intrång måste tolkas restriktivt utifrån sin ordalydelse, vilket innebär att extensiva och 

analogiska tolkningar inte är tillåtna.68                                                            

 De hemliga tvångsmedlen regleras i 27 kap. RB. Av 27 kap. 1 § 2 st. RB följer att 

”tvångsmedel enligt detta kapitel får beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger det 

intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat 

motstående intresse”. Paragrafen ger här uttryck för proportionalitetsprincipen som säger att en 

tvångsåtgärd ska stå i rimlig proportion till vad som kan uppnås genom åtgärden. Även 

ändamåls- och behovsprinciperna måste beaktas vid beslut och tillämpning av hemliga 

tvångsmedel. Som nämndes tidigare innebär detta att användningen av ett tvångsmedel ska 

syfta till att uppnå det ändamål som lagstiftningen anger, samt att tvångsmedlet får användas 

endast om det finns ett konkret behov och ett lindrigare ingrepp inte är tillräckligt.69                  

 Vid införandet av proportionalitetsprincipen i lagstiftningen menade Justitiedepartementet 

                                                 
66 Åklagarmyndigheten, RättsPM, Hemliga tvångsmedel – hantering i vissa avseenden, s. 6. 
67 SOU 2012:44, s. 247. 
68 Lindberg, a.a., s. 20 f. 
69 SOU 2012:44, s. 24. 
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att det vid beslut om tvångsmedel även ska tas hänsyn till annat motstående intresse. Vid en 

avvägning utifrån proportionalitetsprincipen är det därmed inte endast direkta följder av 

tvångsmedelsanvändningen som ska beaktas utan även indirekta verkningar. De indirekta 

följderna kan t.ex. avse intrång i tredje mans skyddade intressen, till skillnad från de direkta 

följderna som avser det intrång som åtgärden innebär för den misstänkte. Ett exempel på 

indirekta verkningar kan vara när teleavlyssning sker på tidningsredaktioner eller andra 

massmedieföretag, detta skulle kunna medföra mycket allvarliga följder för flödet av 

meddelanden till dessa nyhetsförmedlande organ.70    

 Proportionalitetsprincipen blir enligt Lindberg särskilt viktig vid beslut om just hemlig 

avlyssning av elektronisk kommunikation, då ett sådant ingripande kan ses som ett betydande 

intrång i den enskildes privata sfär.71                                                                                     

 När det gäller ändamålsprincipen kan denna, enligt Lindberg, sägas vara överordnad 

behovs- och proportionalitetsprinciperna, detta på grund av att beslutsfattaren först och främst 

måste pröva om det ändamål som ska uppnås ligger inom tvångsmedlets tillämpningsområde. 

Det görs alltså först en prövning om ändamålet är tillåtet enligt lagstiftningens angivelser för 

det specifika tvångsmedlet. Om så är fallet ska frågan därefter prövas utifrån behovet av 

ingripandet och om åtgärden står i rimlig proportion till ändamålet. Behovsprincipen innebär, 

förutom kravet på ett påtagligt behov, även att åtgärden ska upphöra så fort det inte längre finns 

ett behov eller när syftet med tvångsmedlet har uppnåtts. Lindberg menar vidare att behovs- 

och proportionalitetsprinciperna överlappar varandra på så sätt att ett beslut om tvångsmedel 

sällan är proportionerligt utan att det finns ett uttryckligt behov av åtgärden.72     

 De hemliga tvångsmedlen används i regel vid förundersökningar och ska då bidra till 

utredningen av ett visst brott. Att en förundersökning har inletts är vanligtvis en förutsättning 

för användningen av hemliga tvångsmedel, vid särskilt allvarliga brott kan de dock användas 

utan att det pågår en förundersökning.73 Tidigare fanns ett förundersökningskrav vid beslut om 

tvångsmedel, detta gäller alltså inte numera när det rör sig om allvarligare brottslighet. 

Införandet av lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott har 

medfört att det nu även är tillåtet att använda sig av vissa tvångsmedel i 

underrättelseverksamhet. Med underrättelseverksamhet menas enligt Lindberg ”...verksamhet 

som består i att samla in, bearbeta och analysera information för att klarlägga om brottslig 

verksamhet har utövats eller kan komma att utövas”. Detta utgör ett förstadie till en 

förundersökning där tvångsmedlen används preventivt, alltså i syfte att förebygga och förhindra 

allvarliga brott. Lagen är främst avsedd för Säkerhetspolisens verksamhet. Tvångsmedel enligt 

RB får dock inte användas enbart med syftet att förebygga brott utan att detta uttryckligen 

medges. Med förebyggande avses här att förhindra framtida brott, detta ligger utanför RB:s 

ramar och ligger istället inom polisens verksamhetsområde. För användning av tvångsmedel 

enligt RB krävs vanligtvis att åtgärden ska syfta till att underlätta vid förundersökningar och 

rättegång eller att i brottmål säkra verkställighet av dom. Beslut om tvångsmedel kan dock 

grundas på en risk för fortsatt brottslighet, vilket visserligen kan leda till att nya brott inte begås, 

men det primära syftet är att avbryta pågående brottslighet och förebyggandet blir därmed 

                                                 
70 Prop. 1988/89:124, s. 28. 
71 Lindberg, a.a., s. 31.  
72 A.a., s. 23 ff. 
73 SOU 2012:44, s. 22. 



25 

 

endast en bieffekt. Det är inte heller tillåtet att använda tvångsmedel enligt RB för att avslöja 

ett eventuellt brott i de fall där brottsmisstanken inte har nått den grad som krävs för att en 

förundersökning kan inledas. Slutligen får användningen av tvångsmedel inte syfta till att få 

fram information om annat brott, s.k. överskottsinformation, än det brott som från början legat 

till grund för beslutet. Det är dock tillåtet att använda sig av överskottsinformation som 

oavsiktligt har kommit fram genom användningen av tvångsmedlet, men syftet får alltså inte 

vara att få fram sådana uppgifter.74                 

 Ytterligare en förutsättning för att använda hemliga tvångsmedel är normalt att det finns 

en brottsmisstanke, vilket innefattar både en misstanke om att ett visst brott har begåtts och en 

misstanke mot en viss person. I varje bestämmelse om tvångsmedel i RB anges om 

brottsmisstanke krävs och vilken grad av misstanke som i så fall krävs för att tvångsmedlet ska 

kunna tillämpas. När det gäller misstankegrader är den lägsta graden ”anledning att anta” följt 

av ”kan misstänkas”, ”skäligen misstänkt”, ”på sannolika skäl misstänkt”, ”tillräckliga skäl”, 

”övertygande bevisning” och slutligen ”ställt utom rimligt tvivel”, vilket krävs för fällande 

dom.75 De olika misstankegraderna ställer upp krav på hur stark bevisningen måste vara för att 

det specifika tvångsmedlet ska kunna användas. Det finns dock inga riktlinjer för hur de olika 

graderna ska tolkas i förarbetena till RB, detta har istället utvecklats genom praxis. När det 

kommer till användningen av tvångsmedel är detta ett område där det i stor utsträckning saknas 

rättspraxis. Eftersom endast användningen av vissa tvångsmedel kan bli föremål för 

domstolsprövning medför detta att de prövningar som görs huvudsakligen avser frågan om 

fortsatt användning av tvångsmedlet. Vid beslut om tvångsmedel innebär detta att 

beslutsfattaren istället får söka vägledning i bl.a. doktrin och granskningar som gjorts av JO och 

JK.76 

5.5 Beslut om hemliga tvångsmedel 
Av 27 kap. 21 § 1 st. RB framgår att beslut om hemlig avlyssning av elektronisk 

kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och hemlig 

kameraövervakning prövas av rätten på ansökan av åklagaren. Av paragrafen framgår även 

vilka uppgifter ett beslut ska innehålla och att tiden för användningen inte får bestämmas längre 

än nödvändigt. Tid som infaller efter beslutet får inte överstiga en månad från dagen för beslutet. 

I beslutet ska det även anges, när det finns skäl för detta, villkor för att tillgodose att enskildas 

personliga integritet inte kränks i onödan.                                                                   

 Sistnämnda regel infördes 1 januari 2015. Sådana villkor har sedan tidigare funnits när det 

gäller hemlig rumsavlyssning, men gäller alltså numera även för övriga hemliga tvångsmedel.77 

Av förarbetena framgår att det redan innan regelns införande gick att utläsa i doktrinen och 

motiven till lagstiftningen att sådana villkor fick, och ibland borde, föreskrivas. Det ansågs 

därför lämpligt att införa en uttrycklig regel om inskränkande villkor i tillståndsbesluten för 

samtliga tvångsmedel.78                                              

 En grundläggande princip när det gäller beslut om tvångsmedel är att det ställs högre krav 

                                                 
74 Lindberg, a.a., s. 8 ff. 
75 A.a., s. 34. 
76 A.a., s. 43 f. 
77 Åklagarmyndigheten, RättsPM, a.a., s. 6. 
78 Prop. 2013/14:237, s. 148 f. 
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på beslutsfattarens kompetens när tvångsmedlet utgör ett betydande ingripande för den 

enskilde. De hemliga tvångsmedlen anses höra till de allra mest ingripande och beslut ska därför 

fattas av domstol.79 Åklagaren har dock möjlighet att i brådskande fall fatta ett interimistiskt 

beslut om tvångsmedel, vilket framgår av 27 kap. 21 a § 1 st. RB. Även dessa regler infördes 

vid årsskiftet 2015. Tidigare gällde detta endast för hemlig övervakning av elektronisk 

kommunikation, men gäller alltså numera även för hemlig avlyssning och hemlig 

kameraövervakning.80 När åklagaren har fattat ett beslut om tvångsmedel ska detta utan 

dröjsmål anmälas till rätten. Enligt 21 a § 2 st. ska rätten därefter skyndsamt pröva ärendet, 

finner rätten att skäl för åtgärden saknas ska beslutet upphävas. 

5.6 Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation 

5.6.1 Allmänt om hemlig avlyssning 

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation regleras i 27 kap. 18 § RB och innebär enligt 

paragrafen ”...att meddelanden, som i ett elektroniskt kommunikationsnät överförs eller har 

överförts till eller från ett telefonnummer eller annan adress, i hemlighet avlyssnas eller tas upp 

genom ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av innehållet i meddelandet”. Vidare följer av 

paragrafens andra stycke att tvångsmedlet får användas vid en förundersökning.    

 Med meddelande avses ”...ljud, text, bild, data eller information i övrigt som förmedlas 

med hjälp av radio eller genom ljus eller elektromagnetiska svängningar som utnyttjar särskilt 

anordnad ledare”.81 Till elektroniskt kommunikationsnät hör t.ex. telefon- och telefaxtrafik, e-

posttrafik och även överföringar från nyhetsgrupper, hemsidor och chatt-kanaler.82 

Tvångsmedlet kan därmed användas på alla former av kommunikation, såväl muntlig som 

skriftlig kommunikation som t.ex. SMS och e-

post.83                                                                                  

 Som framgått tidigare ska tvångsmedlet enligt RB fungera som ett hjälpmedel för att utreda 

brott vid förundersökningar. När det gäller tvångsmedlets ändamål är detta inget som framgår 

av bestämmelsen om hemlig avlyssning, svaret på vad ändamålet är återfinns istället i de 

allmänna ändamålen med förundersökningar.84 Som tidigare nämndes är syftet med en 

förundersökning att brottet ska utredas och att tillräcklig bevisning ska samlas för en eventuell 

rättegång, detta är alltså även syftet med hemlig avlyssning. Detta konstateras även av JO som 

menar att: 

Syftet med de aktuella tvångsmedlen måste, enligt min uppfattning, anses vara att ge polisen 

ett hjälpmedel för att under en förundersökning skaffa ytterligare underlag för att bedöma 

bärkraften hos misstankarna mot en för ett visst brott skäligen misstänkt person. Lagstiftaren 

synes däremot inte ha föreställt sig att tvångsmedlen skulle kunna användas som en renodlad 

spaningsmetod, t.ex. uteslutande för att lokalisera en skäligen misstänkt person eller för att 

identifiera andra gärningsmän än den skäligen misstänkte (jfr JO 1994/95 s. 34).85 

 

                                                 
79 Lindberg, a.a., s. 67. 
80 Åklagarmyndigheten, RättsPM, a.a., s. 7 f. 
81 Lindberg, a.a., s. 484. 
82 Westerlund, a.a., s. 157. 
83 SOU 2012:44, s. 119.  
84 Lindberg, a.a., s. 491. 
85 JO 2011/12 s. 71.  
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I förarbetena konstateras att hemlig teleavlyssning, som tvångsmedlet benämndes tidigare, 

utgör ett allvarligt intrång i den enskildes personliga integritet. Vidare följer att det är av stor 

vikt att telefonhemligheten respekteras för att undvika att medborgarna känner minskad tillit 

gentemot det allmänna. Telefonavlyssning måste därför endast avse sådana fall där 

medborgarna är villiga att acceptera det allvarliga ingreppet med hänsyn till det intresse som 

åtgärden tillgodoser. För tvångsmedel i allmänhet finns ett skydd mot missbruk på så sätt att 

den som drabbas är eller blir medveten om åtgärden och att möjlighet finns att få saken prövad 

av domstol eller överordnad myndighet. När det gäller teleavlyssning är detta inte möjligt på 

grund av avlyssningens hemlighållande. För att motverka missbruk är det därför av stor vikt att 

reglerna för detta tvångsmedel inte är tänjbara och att beslutsförfarandet kan garantera en 

korrekt tillståndsgivning. Med hänsyn till att tvångsmedlet innebär ett intrång i den enskildes 

integritet måste avlyssning begränsas till att vara ett hjälpmedel för att utreda mycket grova 

brott. Hemlig teleavlyssning har sitt största värde vid planering av brott eller vid brottslighet 

inom en organiserad verksamhet.86 För att avlyssningen ska ge resultat borde det enligt 

Lindberg vara en förutsättning att flera personer är inblandade i brottet, eller åtminstone känner 

till det. Hemlig avlyssning är däremot sällan ett effektivt tvångsmedel vid spontana brott som 

begås av en ensam gärningsman.87 Att tvångsmedlet är som mest effektivt när flera personer är 

inblandade beror på den enkla anledningen att ju fler personer som är involverade, desto större 

blir behovet av att kommunicera. När antalet kommunikationstillfällen ökar uppstår fler möjliga 

situationer där de brottsbekämpande myndigheterna kan få tillgång till uppgifter.88 

5.6.2 Vid vilka brott kan tvångsmedlet användas? 

Av 18 § 2 st. framgår att: 

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation får användas vid förundersökning som 

avser 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. 

Tvångsmedlet får alltså användas vid brott som har ett minimistraff på två år. Det får vidare 

användas vid försök, förberedelse eller stämpling för sådana brott, det krävs alltså inte att brottet 

ska vara fullbordat. Den tredje punkten är en s.k. straffvärdeventil som innebär att tvångsmedlet 

även får användas vid annat brott där straffvärdet kan antas överstiga fängelse i två år. 

Bestämmelsen ska tillämpas restriktivt och ska endast användas i fall där straffvärdet kan antas 

överstiga ett fängelsestraff på två år. Exempel på brott där straffvärdeventilen kan tillämpas är 

grov stöld, grovt bedrägeri och rån som trots att det inte kan bedömas som grovt ändå har ett 

stort straffvärde. Straffvärdet tar sikte på det konkreta brottet och inte på själva brottstypen.89 

Vad som ska beaktas vid bedömningen av ett straffvärde framgår av 29 kap. 1 § 2 st. BrB. Av 

paragrafen följer att hänsyn ska tas till ”...den skada, kränkning eller fara som gärningen 

inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv 

som han eller hon har haft. Det ska särskilt beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt ingrepp 
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på någons liv eller hälsa eller trygghet till person”.                       

 Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel konstaterade i sitt betänkande att organiserad 

brottslighet visserligen är en utmaning för rättssamhället, men på grund av en relativt 

kontinuerlig verksamhet är det enklare att övervaka till skillnad från enstaka brott som begås 

av en ensam person. Här kan de hemliga tvångsmedlen medföra att den kriminella 

verksamheten kan klarläggas och att centrala individer kan bindas till brottet.90                     

 Ett exempel där hemlig avlyssning kan vara ett effektivt tvångsmedel är vid avancerade 

rån, då behovet av att kommunicera är stort på grund av att ett sådant brott kräver mycket 

planering. Det måste bl.a. diskuteras om vem som gör vad, om alternativa planer, flyktväg och 

fördelning av bytet. Tvångsmedlet har visat sig vara effektivt vid sådana brott då det har medfört 

att antalet förberedelseanmälningar har ökat under 90- och 00-talet.91                              

 Ett annat exempel är grovt narkotikabrott. I samband med narkotikastrafflagens införande 

under slutet av 60-talet infördes även möjligheten att använda sig av teleavlyssning vid sådana 

brott. Som vid avancerade rån är det ofta många personer inblandade även vid smuggling av 

narkotika. Smugglingsoperationer involverar olika individer där ”någon ger order, kurirer 

anlitas för riskfyllda uppgifter, andra gör rekognoseringar och liknande förberedelser, särskilda 

mottagare tar emot partiet och delar upp det”. Sedan möjligheten till teleavlyssning infördes är 

det grova narkotikabrott som har dominerat användningen av tvångsmedlet.92 

5.6.3 Krav på skälig misstanke 

Utöver de grundläggande förutsättningarna för avlyssning som anges i 27 kap. 18 § RB, finns 

även ytterligare krav och begränsningar i de följande paragraferna. I 27 kap. 20 § 1 st. RB 

stadgas att hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation endast får ske om någon är 

skäligen misstänkt för brottet. De olika misstankegraderna som behandlades ovan visar att 

skäligen misstänkt kräver en större brottsmisstanke än kan misstänkas, men kräver lägre 

misstanke än på sannolika skäl misstänkt. Av förarbetena framgår att skälen bakom valet av 

denna misstankegrad är att en lägre grad skulle kunna medföra en ökad risk för obefogad 

avlyssning mot någon oskyldig. Det framhålls dock att en sådan risk visserligen aldrig kan 

uteslutas helt, men den bör så långt möjligt begränsas. Integritetsaspekterna ges här störst tyngd 

och blir avgörande för valet av misstankegrad.93                                

 Vad som krävs för att en person ska anses som skäligen misstänkt förklaras i JO 4029-1995 

på följande sätt: 

För att en person skall anses som skäligen misstänkt för ett brott krävs att det föreligger 

konkreta omständigheter som med viss styrka talar för att han har begått den gärning som 

misstanken avser. (…) Enbart det förhållandet att någon är känd i narkotikasammanhang är 

exempelvis inte tillräckligt för att grunda en skälig misstanke om narkotikabrott. Inte heller 

sådana omständigheter som att en person med denna bakgrund är i sällskap med någon annan 

som också är känd i narkotikasammanhang eller att han påträffas i anslutning till en bostad 

eller annan lokal där sådana personer brukar uppehålla sig kan ensamt utgöra tillräcklig grund 

för en skälig brottsmisstanke. Det finns självfallet än mindre fog för att hävda att en för 

polisen helt okänd person skulle vara skäligen misstänkt för narkotikabrott redan av den 
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anledningen att han iakttas tillsammans med någon som är känd i narkotikasammanhang. Att 

lägga fast några bestämda riktlinjer för vad som skall krävas för att en misstanke skall anses 

vara skälig är inte möjligt. Denna fråga får i stället avgöras från fall till fall, och härvid finns 

självfallet ofta ett visst utrymme för olika bedömningar.94 

Vad som krävs är alltså att det finns konkreta omständigheter som talar för att personen ifråga 

har begått ett visst brott, antingen genom försök, förberedelse eller stämpling eller ett redan 

fullbordat brott.                                                                                           

 Prövningen av brottsmisstanken sker av den som ska fatta beslut om tvångsmedlet. 

Brottsmisstanken måste även bestå under hela den tid som avlyssningen sker, vilket medför att 

beslutsfattaren måste ompröva brottsmisstanken under tiden tvångsmedlet används. Skulle nya 

omständigheter uppstå som gör att brottsmisstanken ändras på så sätt att personen inte längre 

är att anse som skäligen misstänkt, ska användningen av tvångsmedlet avslutas. Hemlig 

avlyssning är ett s.k. preruderande tvångsmedel som innebär att åtgärden ska upphöra så fort 

det inte längre finns skäl för tvångsmedlet.95 

5.6.4 Krav på synnerlig vikt för utredningen 

Av 20 § framgår även, förutom kravet på skälig misstanke, att åtgärden ska vara av synnerlig 

vikt för utredningen. Detta innebär att åtgärden ska kunna förväntas medföra en påtaglig och 

betydande positiv effekt för förundersökningen.96 Kravet på synnerlig vikt kan, enligt 

utredningen om vissa hemliga tvångsmedel, vara uppfyllt när ”...tvångsmedlet väntas ge 

bevisning som leder till fällande dom, men också när information kan erhållas som har en 

indirekt verkan, som att bidra till att kartlägga kontaktvägar och förehavanden, ge uppslag till 

spaning eller bilda underlag för andra åtgärder”.97 Det är alltså inte nödvändigt att avlyssningen 

förväntas medföra så stark bevisning att det omedelbart leder till en fällande dom, i många fall 

ger tvångsmedlet istället en indirekt verkan. Synnerlig vikt innefattar även ett kvalitetskrav när 

det gäller de upplysningar som tvångsmedlet kan ge. Därutöver finns ett krav på att 

utredningsläget ska ha nått den punkt där avlyssningen framstår som nödvändig. Det som kan 

uppnås genom tvångsmedlet får i princip inte vara möjligt att uppnå med en annan, mindre 

ingripande åtgärd. Det är därför nödvändigt att i det enskilda fallet granska 

utredningsmöjligheterna. Avlyssning kan användas i det fall granskningen visar att utredningen 

inte kommer längre med andra metoder och att det finns skäl som talar för att avlyssningen 

verkligen kan få effekt. Det är dock inte nödvändigt att det föreligger ett absolut hinder mot att 

få fram upplysningar på andra sätt, men det som krävs är att hindret är sådant att det inte 

rimligen kan begäras att man ska avstå från avlyssning. Kan andra åtgärder  användas som 

alternativ, som t.ex. personlig övervakning, bör hemlig avlyssning ändå tillåtas i det fall 

alternativen skulle kräva en orimligt hög personalinsats eller när det finns risk för att 

utredningen avslöjas för tidigt. Som utgångspunkt gäller dock att andra åtgärder ska prövas  i 

första hand.98 
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5.6.5 Vem och vad kan avlyssnas? 

I de förutsättningar som framgår av 27 kap. 20 § RB regleras även vad och vem som får 

avlyssnas. Enligt paragrafen får avlyssningen endast avse: 

 

1. ett telefonnummer eller annan adress eller en viss elektronisk kommunikationsutrustning 

som under den tid som tillståndet avser innehas eller har innehafts av den misstänkte eller 

annars kan antas ha använts eller kan komma att användas av den misstänkte, eller 2. Ett 

telefonnummer eller annan adress eller en viss elektronisk kommunikationsutrustning som 

det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte under den tid som tillståndet avser 

har kontaktat eller kommer att kontakta. 

 

De olika typer av kommunikation som får avlyssnas är bl.a. fast telefoni och avlyssning av 

mobiltelefoni. Som nämndes tidigare är det inte endast muntlig kommunikation som får 

avlyssnas utan även skriftlig kommunikation. Sådan skriftlig avlyssning kan avse bl.a. 

datakommunikation, e-post, SMS och MMS. Tillkomsten av SMS och MMS som 

kommunikationsmöjligheter har medfört att tillämpningsområdet för avlyssning har 

utvidgats.99                                                                                                              

 Att användning av tvångsmedlet förutsätter avlyssning av elektronisk kommunikation 

innebär att andra samtal än telefonsamtal inte ryms inom tillämpningsområdet. Vid avlyssning 

av fast telefoni startar inspelningen så fort telefonluren lyfts av och fortsätter att spela in om 

mottagaren glömmer att lägga på luren efter avslutat samtal. På så sätt kan avlyssningen komma 

att avse samtal mellan personer som befinner sig i det rum där teleanläggningen finns. I 

diskussionen kring om det är tillåtet att använda sig av sådan information har regeringen 

konstaterat att avlyssning endast får avse sådana samtal som förs via telefon, i andra fall ska 

avlyssningen avbrytas.100                                                                                              

 Frågan har även behandlats av JK angående ett mål om grovt narkotikabrott där avlyssning 

skett av samtal som förekommit under tiden som telefonluren var avlagd. Avlyssningen hade i 

dessa fall inget samband med telefonsamtal till eller från telefonen. De inspelade samtalen 

åberopades och tilläts som bevisning i rätten. JK konstaterade inledningsvis att de aktuella 

samtalen visserligen förmedlats via telenätet, men ställde sig ändå tvivlande till det faktum att 

avlyssningen skett utan någon förbindelse mellan en uppringande och en mottagare. Detta på 

grund av att begreppet telemeddelande avser ett meddelande mellan en sändare och en 

mottagare. Något sådant telemeddelande kunde inte anses förmedlat i det aktuella fallet, JK 

gjorde därför bedömningen att avlyssningen borde ha avbrutits.101  

 I förarbetena framgår att avlyssning inte ska komma i fråga när det framstår som tveksamt 

om det ligger inom tillämpningsområdet, detta på grund av tvångsmedlets integritetskänsliga 

karaktär. Syftet med hemlig avlyssning är att få del av telemeddelanden som förmedlas mellan 

en mottagare och en sändare, uppstår en situation där syftet inte uppfylls finns inte längre 

förutsättningar för en fortsatt verkställighet och avlyssningen ska därmed 

avbrytas.102                                                                                                        

 När det gäller vem som får avlyssnas framgår det av lagstiftningen att det är den som 
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innehar eller har innehaft telefonnummer, annan adress eller kommunikationsutrustning som 

får avlyssnas. Avlyssning får även ske av en teleadress som den misstänkte kan antas ta kontakt 

med.                                                                                                                           

 Enligt förarbetena kan det vara av stor vikt att även andra personers teleadresser kan 

avlyssnas i bl.a. situationer där en misstänkt person avser att föra in narkotika i Sverige. Får 

polisen kännedom om att den misstänkte har för avsikt att ta kontakt med en viss person för att 

planera inresan kan detta vara skäl för att avlyssning kan tillåtas. En förutsättning för avlyssning 

av andra personer än den misstänkte är dock att det finns en tydlig koppling mellan den 

misstänkte och teleadressen. För att begränsa risken för att ovidkommande personer utsätts för 

avlyssning krävs att det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte kommer att 

kontakta teleadressen. Det ska finnas tillförlitliga uppgifter som gör att man i princip är säker 

på att en kontakt kommer att ske. I dessa situationer kan det dock finnas anledning att meddela 

särskilda villkor för tillståndet. Ett sådant villkor är normalt att avlyssningen endast får omfatta 

sådana meddelanden som kommer in till teleadressen, sådana meddelanden som utgår från 

teleadressen omfattas alltså inte.103 

 

5.6.6 Vem beslutar? 

Som framgått ovan är det rätten som prövar frågor om hemlig avlyssning på ansökan av 

åklagaren, vilket innebär att rätten inte får ta upp frågan om hemlig avlyssning på eget 

initiativ.104                                                                                                                        

 Att rätten beslutar beror på de höga krav som ställs på beslutsfattarens kompetens vid 

sådana frågor, detta med anledning av de krav på rättssäkerhet som gäller enligt 

Europakonventionen. Av förarbetena framgår att beslut endast bör fattas av ordinarie domare 

eller en tillförordnad domare med motsvarande mognad och 

yrkeserfarenhet.105                                    

 Enligt 27 kap. 21 a § RB finns dock en möjlighet för åklagaren att fatta ett interimistiskt 

beslut om hemlig avlyssning om det kan befaras att inhämtning av rättens beslut kan medföra 

en fördröjning av väsentlig betydelse för utredningen. Tillstånd till åtgärden ges då av åklagaren 

i väntan på rättens beslut. Har åklagaren gett ett sådant tillstånd ska detta utan dröjsmål 

skriftligen anmälas till rätten. Ärendet ska sedan skyndsamt prövas av rätten. Finner rätten att 

skäl för beslutet saknas, ska beslutet upphävas. I det fall då åklagarens beslut redan har 

verkställts innan rätten har prövat ärendet, ska rätten pröva om det har funnits skäl för åtgärden. 

Om sådana skäl saknas får de uppgifter som inhämtats inte användas i en brottsutredning till 

nackdel för den som varit utsatt för avlyssningen, eller för någon annan som uppgifterna 

avser.                                                                                                                      

 Åklagaren ska alltså kunna fatta ett interimistiskt beslut i fall där ändamålet med åtgärden 

riskerar att gå förlorat i väntan på rättens tillstånd. Möjligheten att fatta ett interimistiskt beslut 

gäller dock endast i undantagsfall, t.ex. när det inte är möjligt med en domstolsprövning inom 

domstolens ordinarie öppettider.106 

                                                 
103 A.a., s. 37 ff. 
104 Lindberg, a.a., s. 504. 
105 SOU 2012:44, s. 131. 
106 Åklagarmyndigheten, RättsPM, a.a., s. 8. 
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5.6.7 Beslutets innehåll 

Enligt 27 kap. 21 § 2 st. RB ska ett beslut innehålla uppgift om vilken tid tillståndet avser, tiden 

får inte bestämmas längre än nödvändigt. I paragrafens tredje stycke framgår att det även ska 

anges vilket telefonnummer eller annan adress, vilken elektronisk kommunikationsutrustning 

eller vilket geografiskt område tillståndet avser. Vidare ska det särskilt anges om åtgärden får 

verkställas utanför allmänt tillgängliga kommunikationsnät. Enligt sjätte stycket ska det även 

anges särskilda villkor för att tillgodose intresset av att enskildas personliga integritet inte 

kränks i onödan. Sådana villkor ska anges när det finns skäl för detta.         

 Tillståndet får, som nämndes ovan, inte avse längre tid än nödvändigt men det finns ingen 

bortre gräns för hur länge en avlyssning kan pågå. Ett tillstånd för hemlig avlyssning ska alltid 

tidsbegränsas, dock finns en möjlighet att förlänga beslutet. Frågan om förlängd 

avlyssningsperiod prövas av rätten som då avgör om det finns skäl för en fortsatt användning 

av tvångsmedlet och hur länge åtgärden får pågå.107                                                         

 Att hemlig avlyssning är en välkänd metod i brottsutredningar medför att de flesta räknar 

med att avlyssning förekommer, vilket resulterar i att gärningspersonerna försöker finna andra 

sätt att kommunicera med varandra. Ett försök att undgå avlyssning kan då vara att använda sig 

av många telefoner och oregistrerade kontantkort. För att minska risken ytterligare används ofta 

kodord eller främmande språk. Andra sätt kan vara att använda sig av webbaserade krypterade 

telefonitjänster eller satellittelefoner. Det är även vanligt att gemensamma mailkonton utnyttjas 

för att undgå att meddelanden sänds mellan konton. För de som är riktigt försiktiga kan istället 

personliga möten vara ett alternativ för att så långt möjligt minimera riskerna för att bli 

avlyssnad.108 Detta medför att tillstånd ofta begärs för teleadresser som utnyttjas av en större 

krets av personer. Det kan röra sig om bl.a. restauranger eller andra lokaler som allmänheten 

har tillträde till. Sådana tillstånd förenas ofta med särskilda villkor för att begränsa 

användningen av hemlig avlyssning. Vanligt förekommande är villkor där avlyssning endast 

får ske när det genom fysisk spaning är bekräftat att den misstänkte befinner sig i den aktuella 

lokalen och kan komma att utnyttja teleadressen. Ett annat villkor kan vara att tvångsmedlet 

endast får utnyttjas när den misstänkte befinner sig i Sverige.109     

 Det kan alltså finnas skäl att ange särskilda villkor till skydd för enskildas personliga 

integritet både när det gäller tillstånd som avser en teleadress som är tillgänglig för allmänheten 

och även, som tidigare nämndes, då tillståndet avser någon annan än den misstänktes teleadress. 

5.6.8 Dokumentation 

Det finns inte några generella regler om dokumentation av hemliga tvångsmedel i RB. För 

hemlig avlyssning gäller dock de allmänna reglerna om dokumentationsskyldighet i 6 kap. RB, 

detta med anledning av att det är rätten som beslutar om dessa frågor. Syftet med 

dokumentationen är bl.a. att säkerställa en hög rättssäkerhet. Det är av stor vikt att beslut om 

tvångsmedel dokumenteras med hänsyn till det betydande ingrepp som åtgärden innebär för 

den enskilde. Dokumentationen gör det möjligt att i efterhand kontrollera handläggningen av 

tvångsmedelfrågor. Det har även stor betydelse i det fall där en åtgärd ifrågasätts och blir 

föremål för en prövning angående exempelvis tjänstefel, med en tydlig dokumentation kan 

                                                 
107 Lindberg, a.a., s. 509.  
108 SOU 2012:44, s. 220 ff. 
109 Lindberg, a.a., s. 510. 
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skälen bakom åtgärden klargöras och påståendet om ett felaktigt beslut kan avvisas.110 

Dokumentationen blir särskilt viktig vid hemliga tvångsmedel, detta på grund av att 

handläggningen av dessa frågor sker under sträng sekretess. Det är därför av stor vikt att 

användningen kan kontrolleras i efterhand. En tydlig dokumentation är även viktig för att kunna 

upprätthålla allmänhetens förtroende för rättsväsendets sätt att hantera hemliga tvångsmedel.111

 JO har vid ett flertal tillfällen betonat vikten av en tydlig dokumentation över hemliga 

tvångsmedel. Genom en inspektion vid Uddevalla Tingsrätt konstaterade JO följande: 

Ett beslut om hemliga tvångsmedel bygger i allmänhet på en promemoria från polisen. I min 

granskning noterade jag exempel på ärenden där det angavs vad polisen misstänkte men inte 

vad polisen grundade sina misstankar på. Det framgick därmed inte att det fanns en 

uppgiftslämnare och inte heller uppgifter som gjorde att rätten kunde bedöma 

uppgiftslämnarens trovärdighet. Jag utgår ifrån att uppgifter av detta slag hade lämnats vid 

förhandlingen inför tingsrätten men att detta inte hade dokumenterats. Jag vill därför 

understryka vikten av att muntlig information som lämnats vid förhandlingen också 

dokumenteras i rättens protokoll.112 

Granskningen visade även ett fall där hemlig avlyssning hade pågått i över ett år utan att åtal 

hade väckts. Att avlyssningen pågått under en längre tid utan att ge skäl för åtal talar för att 

rätten under denna tid måste ha tagit upp frågan om åtgärden verkligen var av synnerlig vikt för 

utredningen. Detta är dock något som aldrig blev dokumenterat.113                                     

 Ett annat fall rör en anmälan till JO angående polisens och åklagarnas handläggning  och 

vidtagna straffprocessuella tvångsåtgärder, bl.a. hemlig avlyssning, där de misstänkta 

personerna visade sig vara oskyldiga. JO konstaterade inledningsvis att det krävs konkreta 

omständigheter för att någon ska anses som skäligen misstänkt. Vid beslut om tvångsmedel är 

beslutsfattaren skyldig att bilda sig en egen uppfattning i frågan vilket innebär att han även 

ansvarar för att beslutsunderlaget är tillfredsställande. Annars skulle reglerna om rättens och 

åklagarens rätt att fatta beslut sakna innebörd som garanti för den misstänktes rättssäkerhet. 

Beslutsfattaren ska i efterhand kunna motivera sitt beslut om tvångsmedel. I det aktuella fallet 

gick det inte att utreda vilket underlag som låg till grund för åklagarens bedömning att de 

nödvändiga förutsättningarna för åtgärden förelåg. Inte heller var det möjligt att klarlägga vad 

som förekom vid förhandlingarna i tingsrätten. JO ställde sig kritisk till det faktum att det i 

ärendet inte var möjligt att utreda omständigheterna kring de fattade tvångsmedelsbesluten. Mot 

bakgrund av detta framhålls vikten av att omständigheterna kring användningen av tvångsmedel 

ska dokumenteras på ett tillfredsställande sätt. Det bör tydligt framgå vilket material och vilka 

uppgifter som har legat till grund för besluten. JO menade sammanfattningsvis att detta är ett 

exempel på vilka konsekvenser som kan följa av bristande objektivitet och noggrannhet: ”I det 

här aktuella fallet blev resultatet att oskyldiga personer utsattes för långtgående kränkningar av 

grundlagsskyddade fri- och rättigheter.”114 

                                                 
110 A.a., s. 78 ff. 
111 A.a., s. 515.  
112 JO Dnr 4372-2012. 
113 A.a. 
114 JO 1998/99 s. 62. 
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5.6.9 Verkställigheten 

Beslut om hemlig avlyssning gäller omedelbart. Av 30 kap. 12 § 1 st. RB följer att ”beslut under 

rättegången som inte får överklagas särskilt skall genast gå i verkställighet”.             

 För att verkställa ett beslut om avlyssning krävs att de brottsbekämpande myndigheterna 

informerar de leverantörer som tillhandahåller det elektroniska kommunikationsnätet och 

tjänsterna. När ett beslut har beviljats skickas tillståndsbeslutet till Säkerhetspolisen, som i sin 

tur skickar uppgifter om den teleadress som ska avlyssnas till den leverantör som innehar den 

aktuella teleadressen. Inkopplingen av polisens utrustning för avlyssning utförs sedan antingen 

av polisen i samverkan med leverantören och i vissa fall av leverantören själv. När utrustningen 

kopplats in skickas innehållet i samtalen till ett centralt avlyssningssystem där de sorteras under 

ett visst ärende. Den som har tilldelats tvångsmedelsbeslutet ansvarar för att endast särskilt 

behörig personal får ta del av informationen i ärendet. När användningen av tvångsmedlet ska 

upphöra meddelas den aktuella leverantören. Utrustningen ska då kopplas ur och avlyssningen 

avslutas.115                                                                                            

 Enligt 27 kap. 24 § RB ska upptagningar som gjorts granskas snarast möjligt. Det är vidare 

endast sådana upptagningar som är av betydelse för utredningen som ska sparas, om inte ska de 

omedelbart förstöras. Av paragrafen följer även att upptagningar ska sparas till dess att 

förundersökningen lagts ner eller avslutats eller när målet är slutligt avgjort, under förutsättning 

att de är av betydelse från brottsutredningssynpunkt. 

5.6.10 Tvångsmedlets upphörande 

Som tidigare nämndes ska avlyssningen upphöra när det inte längre finns skäl att använda 

tvångsmedlet. Detta framgår av 27 kap. 23 § RB som stadgar att ”om det inte längre finns skäl 

för ett beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation (…) ska åklagaren eller 

rätten omedelbart häva beslutet”.     

 Vid regelns införande framhölls att åklagaren omedelbart ska informeras i de fall där 

polisen får kännedom om omständigheter som kan vara av betydelse för tvångsmedlets fortsatta 

användning. Fattar åklagaren beslut om att upphäva beslutet ska rätten underrättas om 

detta.                                                         

 Hemlig avlyssning kan även upphöra när tillståndstiden löper ut och någon förlängning av 

tillståndet inte är aktuellt.                                                                                                         

 Ett skäl för att avlyssningen ska avbrytas kan vara att den misstänkte lämnar landet. På 

grund av att hemliga tvångsmedel är begränsade till att gälla enbart inom Sverige, krävs det då 

även ett beslut om avlyssning av det andra landets myndigheter för att användningen ska kunna 

fortsätta.116 

5.7 Rättssäkerhetsgarantier 

5.7.1 De olika rättssäkerhetsgarantierna 

Reglerna om bl.a. domstolsprövning, dokumentation och om förutsättningar och villkor som 

ställs för tvångsmedlets användning, syftar alla till att garantera en hög rättssäkerhet. Utöver 

dessa regler finns ytterligare bestämmelser som ska fungera som rättssäkerhetsgarantier. Det 

                                                 
115 SOU 2012:44, s. 146. 
116 Lindberg, a.a., s. 520. 
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handlar då om offentliga ombud, en särskild tillsynsmyndighet och att den enskilde ska 

underrättas om en åtgärd i efterhand. 

5.7.2 Offentligt ombud 

Reglerna om offentligt ombud infördes 2003. Det offentliga ombudet ska, enligt 27 kap. 26 § 

RB, ha som uppgift att ”...bevaka enskildas integritetsintressen i ärenden hos domstol om 

hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig kameraövervakning”. Av andra 

stycket följer att ombudet ”...har rätt att ta del av vad som förekommer i ärendet, att yttra sig i 

ärendet och att överklaga rättens beslut”.     

 Frågan om att införa offentliga ombud behandlades redan år 1989 efter att 

Tvångsmedelskommittén lagt detta som förslag. Kommitténs förslag var just att ombudet skulle 

kunna medverka vid domstolsprövningar och där inta ställning som part. Det infördes dock inte 

vid detta tillfälle på grund av att många av remissinstanserna ställde sig tveksamma till 

förslaget. Här framhölls att ett system med offentliga ombud kunde riskera att försena 

förfarandet. Det fanns även tveksamheter kring frågan om ombudet verkligen kunde fylla någon 

reell funktion. På grund av tvångsmedelsprövningens sekretess skulle inte ombudet ha 

möjlighet att inhämta några upplysningar från den misstänkte eller från annat håll. Mot 

bakgrund av det gjordes bedömningen att det offentliga ombudet inte skulle kunna tillgodose 

den misstänktes intressen på ett bättre sätt än beslutsorganet.117                                 

 När frågan togs upp på nytt år 2003 framhölls att det fanns starka skäl för att införa 

offentliga ombud som motpart till åklagaren. Ett av skälen var att enskildas rättsskydd skulle 

förstärkas om det fanns någon som kunde bevaka och skydda enskildas intressen och integritet. 

Ett annat skäl var att det då skulle finnas en rättssäkerhetsgaranti redan vid tillståndsprövningen, 

utöver den rättssäkerhetsgaranti som följer av att rätten fattar beslut om sådana frågor. Även 

det faktum att det i samma proposition lämnades förslag till en utvidgning av möjligheterna att 

använda hemliga tvångsmedel talade för att den enskildes personliga integritet skulle ges ökad 

uppmärksamhet. Vidare skulle det med ombudets rätt till överklagan innebära en möjlighet att 

få ett beslut prövat av högre instans.                                         

 Av förarbetena framgår även att det offentliga ombudet får överklaga i de fall beslutet inte 

anses vara förenligt med lag eller när ombudet gör bedömningen att rätten gjort en felaktig 

bedömning i fråga om hänsynen till annat motstående intresse.118                           

 Som exempel kan nämnas ett fall från 2009 där åklagaren begärde tillstånd till hemlig 

teleavlyssning och hemlig teleövervakning. Tingsrätten biföll framställningen. Det offentliga 

ombudet överklagade beslutet med anledning av att brottsmisstankarna endast grundat sig på 

uppgifter från en enda informatör. Åklagaren hade inte lämnat några som helst upplysningar till 

stöd för informatörens trovärdighet och någon övrig utredningen hade inte gjorts. Hovrätten 

fann därför att skälig misstanke inte kunde anses föreligga och upphävde tingsrättens beslut om 

tillstånd till dessa åtgärder.119                                                

 Det offentliga ombudet intar alltså ställning som part och företräder enskildas rätt och 

integritetsintressen. Ombudet förordnas dock inte för den misstänkte eller någon annan särskild 

                                                 
117 Prop. 1988/89:124, s. 53 f. 
118 Prop. 2002/03:74, s. 22 f.. 
119 Svea Hovrätt, RH 2010:36. 
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person utan ska beakta enskildas integritetsintressen överlag.120 Eftersom den misstänkte inte 

har någon vetskap om beslutet om tvångsmedel ligger det på ombudet att överklaga ett 

eventuellt felaktigt beslut, detta innebär att den misstänkte inte själv har  någon reell möjlighet 

att överklaga.121           

 Ett offentligt ombud ska, enligt 27 kap. 28 § RB, utses så snart som möjligt efter att en 

ansökan om avlyssning har kommit in till rätten. Det ska då även hållas ett sammanträde där 

ombudet och åklagaren ska närvara. Enligt paragrafens andra stycke får dock ett sammanträde 

hållas utan att ombudet är närvarande ”om ärendet är så brådskande att ett dröjsmål allvarligt 

skulle riskera syftet med tvångsmedlet”. 

 

5.7.3 Underrättelse i efterhand 

Den 24 maj 2006 beslutade regeringen att en särskild utredare skulle få i uppdrag att utreda 

vissa frågor gällande rättssäkerhet vid användning av hemliga tvångsmedel i brottsbekämpande 

verksamhet m.m.122      

 Utredarens uppdrag omfattade bl.a. att utarbeta en ”…skyldighet att underrätta 

brottsmisstänkta personer men även andra enskilda som har avlyssnats eller övervakats med 

hemliga tvångsmedel…” och ”…göra överväganden angående en nämnd med uppgift att följa 

och granska den verksamhet vid vilken det förekommer användning av hemliga tvångsmedel 

m.m.”.123 Det uttrycks vidare i utredningen att rättssäkerheten för enskilda skulle förstärkas 

avsevärt om även Sverige införde en efterhandskontroll beträffande användandet av hemliga 

tvångsmedel, vilket skulle fullborda den kontroll som i förhand utövas av domstolarna idag. 

Detta är av stor vikt för Sverige, då det skulle visa hur kraven på effektiva nationella rättsmedel 

i Europakonventionen uppfylls.124   

 Underrättelse till enskild regleras i 27 kap. 31-33 §§ RB och som huvudregel ska den som 

har blivit utsatt för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av 

elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning eller av hemlig rumsavlyssning 

underrättas om det.125 I förarbetet anger regeringen att samtliga hemliga tvångsmedel förutom 

postkontroll ska omfattas av de nya reglerna om underrättelse.126  

 Riksåklagaren har publicerat riktlinjer för hur åklagarna ska hantera 

underrättelseskyldigheten. Av dessa framgår det att den ”åklagare som är eller har varit 

förundersökningsledare eller som på annan grund ansvarar för ärendet som också ansvarar för 

att de åtgärder som underrättelseskyldigheten innebär blir fullgjord”.127 

 Åklagaren ska ständigt bevaka om men eller sekretess fortfarande gäller. Det ska vid varje 

prövning av om sekretess utgör hinder för en underrättelse alltid dokumenteras i ett s.k. 

bevakningsärende, vilket förs i det hemliga tvångsmedelsdiariet.  

 Av 31 § framgår det vem som ska underrättas, när underrättelsen ska ske och under vilka 

särskilda omständigheter som underrättelsen får lov att utebli. Viktigt att anmärka är att 

                                                 
120 Prop. 2002/03:74, s. 23. 
121 SOU 2012:44, s. 131. 
122 SOU 2006:98, s 1. 
123 A.a., s. 7. 
124 A.a, s. 9. 
125 Åklagarmyndigheten, RättsPM, a.a., s. 32.  
126 Prop. 2006/07:133, a.a., s. 35.  
127 Åklagarmyndigheten, Riksåklagarens riktlinjer, s. 1.  
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paragrafen vidare anger att underrättelse inte endast ska lämnas till den som varit misstänkt, 

utan också till den vilkens elektroniska adress har avlyssnats eller övervakats, oberoende av om 

personen i fråga varit misstänkt eller inte.128   

 I ett uttalande från SIN gällande hantering av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren 

i Falun har nämnden observerat att: 

Hemlig övervakning har använts med avseende på telefonnummer som innehas av andra än 

den misstänkte. Av dokumentationen i ärendet framgår att det endast är den misstänkte som 

underrättats om tvångsmedelsanvändningen. Som huvudregel ska även innehavare 

underrättas om tvångsmedelsåtgärderna (27 kap. 31 § andra stycket RB). Det har inte 

framkommit att något undantag från huvudregeln varit tillämpligt. Underrättelseskyldigheten 

har därmed inte fullgjorts och nämnden utgår från att den omgående fullgörs.129 

Enligt 27 kap. 31 § 4 st. ska en underrättelse ”lämnas så snart det kan ske utan men för 

utredningen, dock senast en månad efter det att förundersökningen avslutades”.

 Menprövningen i 31 § bör i viss mån skiljas från sekretessprövningen i 33 § på så vis att: 

Så fort tvångsmedlet är genomfört inträder i princip åklagarens skyldighet att fortlöpande 

pröva om utredningen hindrar att en underrättelse lämnas. Så snart menet har upphört ska 

underrättelse verkställas och allra senaste en månad efter förundersökningens avslutande. Om 

det vid denna tidpunkt fortfarande föreligger men (förundersökning kan exempelvis vara 

nedlagds mot viss underrättelseberättigad person men alltjämt pågå mot annan misstänkt) får 

upprättelsen skjutas upp i enlighet med vad som föreskrivs i 33 §.130 

Vidare i 31 § 5 st. förskrivs det att ”En underrättelse inte behöver lämnas till den som redan 

enligt 23 kap. 18 § eller på annat sätt fått del av eller tillgång till uppgifterna. En underrättelse 

behöver inte heller lämnas, om den med hänsyn till omständigheterna uppenbart är utan 

betydelse”.       

 Den underrättelse som enligt 31 § måste lämnas , ska enligt 32 § innehålla uppgifter om: 

Vilket tvångsmedel som har använts och när det har skett. Den som är eller har varit misstänkt 

för brott ska få uppgift om vilken brottsmisstanke som har legat till grund för åtgärden eller 

som åtgärden har lett till. Den som inte är eller har varit misstänkt för brott ska få uppgift om 

detta.   

Underrättelsen om användningen av de hemliga tvångsmedlen som omfattas av denna 

underrättelseskyldighet, ska också innehålla uppgifter om ”vilket telefonnummer eller annan 

adress eller vilken elektronisk kommunikationsutrustning som avlyssningen eller 

övervakningen avsett” och i de fall där hemlig kameraövervakning eller hemlig rumsavlyssning 

använts ska uppgifter lämnas om ”vilken plats som har övervakats eller avlyssnats”.

 Det framgår av 33 § under vilka omständigheter som en underrättelse kan utelämnas eller 

skjutas upp. I förarbetena framgår det att ”om det gäller sekretess för en uppgift som ska ingår 

i en underrättelse, ska underrättelsen skjutas upp. Kan det på grund av sekretess inte lämnas 

någon underrättelse till den enskilde inom ett år från det att förundersökningen avslutades, får 

underrättelsen underlåtas.” Det är enligt regeringens mening ”nödvändig att bestämmelser om 

                                                 
128 Åklagarmyndigheten, RättsPM, a.a., s. 32.  
129 Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens uttalande, Dnr 325-2014.  
130 Åklagarmyndigheten, RättsPM, a.a., s. 33 f. 
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underrättelseskyldighet angående hemliga tvångsmedel också i vårt land förses med undantag 

som tillvaratar de sekretessintressen som finns i brottsbekämpningen”.131 

5.7.4 Tillsynsmyndighet 

År 2007 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen gällande ytterligare 

rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga tvångsmedel. Då föreslogs bland annat att 

det under regeringen skulle inrättas en fristående och självständig myndighet, Säkerhets- och 

integritetsskyddsnämnden, som skulle få i uppgift att utöva tillsyn över brottsbekämpande 

myndigheters förfogande av hemliga tvångsmedel, kvalificerade skyddsidentiteter och den 

verksamhet som hör till samt all Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling. Det föreslogs att 

förslagen skulle bli gällande den 1 januari 2008.132   

 Då de hemliga tvångsmedlen är av arten att den enskilde inte ska vara medveten om 

åtgärden är den allmänna insynen genom exempelvis medierna därför mycket begränsad. I och 

med hemlighållandet tillkommer dock en större risk att det uppstår felaktigheter i tillämpningen 

av reglerna om hur de hemliga tvångsmedlen får användas. Därför är det viktigt att 

förutsättningarna för användandet är tydliga och att det finns rättssäkerhetsinstrument  som 

utövar tillsyn och parlamentarisk kontroll.133   

 Skälen till införandet av en Säkerhets- och integritetsnämnd, en verksamhet som till följd 

av stark sekretess ligger utanför allmän insyn, är att den särskilt ska kunna säkerställa att 

verksamheten utövas i överensstämmelse med lag eller annan författning. Nämnden bör därför 

vara självständig och avskild från de myndigheter som den har tillsyn över.134 

 Nämndens befogenheter ska enligt regeringens förslag omfatta en fullständig rätt till insyn 

i register, diarier och andra databaser samt arkiv som ingår i tillsynen hos 

förvaltningsmyndigheterna. Nämndens möjlighet att kontrollera verksamheten ska motsvaras 

av en uppgiftsskyldighet för förvaltningsmyndigheterna. På begäran ska även andra organ som 

inte omfattas av tillsynen vara skyldiga att lämna information till nämnden. Sekretess ska 

därmed inte utgöra något hinder för nämndens tillsyn.135   

 Den 1 januari 2008 trädde lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande 

verksamhet ikraft, som reglerar nämndens uppgifter. Av 1 § denna lag framgår det att: 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (nämnden) ska utöva tillsyn över 

brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade 

skyddsidentiteter och därmed sammanhängande verksamhet.  

Nämnden ska även utöva tillsyn över den behandling av personuppgifter enligt 

polisdatalagen (2010:361) och lagen (2010:362) om polisen allmänna spaningsregister som 

utförs av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Ekobrottsmyndigheten. (…)  

Tillsynen ska särskilt syfta till att säkerställa att verksamhet enligt första och andra stycket 

bedrivs i enlighet med lag eller annan författning. 

                                                 
131 Prop. 2006/07:133, s. 44.  
132 A.a., s. 1 och 64. 
133 Prop. 2006/07:133, a.a., s. 22 f. 
134 A.a., s. 64. 
135 A.a., s. 67.  
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SIN är en nämndmyndighet och det som betecknar en nämndmyndighet är att den har en 

kollektiv beslutsform, vilket innebär att besluten fattas av SIN i sin helhet.136  

 Nämnden kan inleda tillsynsärenden på eget initiativ, vilket sker med hänsynstagande av 

det uppdrag som givits från regeringen. I dessa fall uttalar nämnden sin uppfattning om vilka 

brister i en myndighets verksamhet som behövs åtgärdas, tycker SIN att det föreligger behov 

av ändring i lag eller annan författning, skickas ett uttalande om detta till regeringen.  

 Ett tillsynsärende gällande användning av hemliga tvångsmedel kan också inledas på 

begäran av en enskild person oavsett medborgarskap och av juridiska personer. Vid tidpunkten 

då nämnden utfört kontrollen, ska den enskilde underrättas om detta och om nämnden inte 

funnit någon olaglighet men också om de hittat att den enskilde blivit utsatt för hemliga 

tvångsmedel som strider mot gällande lagstiftning. Än så länge har SIN aldrig underlåtit att 

underrätta den enskilde i de fall där olaglighet har påträffats.137  

 Uttalanden från SIN samlas på deras hemsida (sakint.se). Nyligen under 2016 har nämnden 

bland annat uttalat om ”polismyndighetens behandling av personuppgifter vid 

Ekobrottskansliet”, ”Hantering av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i Malmö”, 

”Hantering av material från hemliga tvångsmedel i ett ärende” och ”inhämtning av uppgifter 

om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten”.  

 I ett uttalande beträffande hantering av hemliga tvångsmedel vid åklagarkammaren i 

Skövde har nämnden bland annat kommit fram till att det funnits flera fel och brister. I nästan 

hälften av tvångsmedelsärendena har den enskilde inte underrättats inom bestämd tid, i flera 

ärenden har beslut om förstöring dröjt för länge och det har också förekommit bristande 

dokumentation om när förundersökningar avslutats. Nämnden uppmanade därför 

Åklagarkammaren i detta uttalande att redovisa vilka åtgärder som vidtagits gällande de brister 

som nämnden påpekat.138     

 I ett annat uttalande riktar nämnden även hård kritik mot åklagarkammaren i Karlstad 

gällande hanteringen av hemliga tvångsmedel. De konstaterar att åklagarkammaren på 

väsentliga områden inte hade fungerande rutiner. Granskningen visade främst att material inte 

förstörts, brister i dokumentationer, information gällande om den enskilde blivit underrättad 

saknades och i flera fall där varken beslut om att inleda eller avsluta förundersökningar hade 

fattats. Nämndens granskning visade därmed att det fanns allvarliga brister i hanteringen av 

hemliga tvångsmedel. Med anledning av dessa brister uppmanade SIN i detta fall att 

åklagarnämnden inom angiven tidsperiod till nämnden redovisa de åtgärder som vidtagits för 

att förbättra rutinerna inom de områden som nämnden anmärkt på. Detta är utan tvivel inte 

acceptabelt ur ett rättssäkerhetsperspektiv.139 

5.8 Rapport över användningen av vissa hemliga tvångsmedel under 2014 

5.8.1 Regeringsuppdraget 

Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen lämnar varje år en redovisning till regeringen över 

användningen av hemliga tvångsmedel. Rapporten är framtagen av Åklagarmyndigheten i 

                                                 
136 Heuman, Melander, Om säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, SvJT 2013 s. 505. 
137 A.a., s. 506-507.  
138 Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens uttalande med beslut, Hantering av hemliga tvångsmedel vid 

Åklagarkammaren i Skövde, Dnr 86-2015.  
139 Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens uttalande, Hantering av hemliga tvångsmedel vid 

Åklagarkammaren i Karlstad, Dnr 2088-2014. 



40 

 

samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Tullverket. Av 

regeringsuppdraget framgår att dessa myndigheter ska lämna en gemensam redogörelse för 

tillämpningen av de hemliga tvångsmedlen vid förundersökningar under föregående år.140 

5.8.2 Användningen av hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation under 2014 

I rapporten redogörs användningen av hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, 

hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig 

rumsavlyssning. Redovisningen här kommer dock endast att avse användningen och nyttan av 

hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation (HAK). Redovisningen innefattar 

tillämpningen av tvångsmedlet enligt RB och avser antalet personer som varit föremål för 

tvångsmedlet, antalet tillstånd, brottstyper, antalet avslag, avlyssningstid och tvångsmedlets 

nytta för brottsutredningen.     

 Antalet personer som har varit föremål för hemlig avlyssning under föregående år är 1235. 

Antalet tillstånd som beviljats är totalt 3564, dessa är fördelade mellan olika brottstyper. I 

tabellen nedan redovisas antalet tillstånd uppdelat på olika brottstyper. 

BROTTSTYP ANTAL TILLSTÅND 

Narkotikabrott/smuggling 2 292 

Våldsbrott 738 

Sexualbrott/människohandel 36 

Tillgreppsbrott 85 

Ekonomiska brott 177 

Övriga brott 236 

Totalt 3 564 

  

Det totala antalet avslag på ansökningar om hemlig avlyssning under föregående år är 13.      

 När det gäller avlyssningstid har tvångsmedlet verkställts under följande tider som 

redovisas i tabellen nedan. 

Genomsnittligt antal dagar 42 

Mediantid i dagar 30 

Kortaste tid i dagar 1 

Längsta tid i dagar 286 

 

                                                 
140 Åklagarmyndigheten, Redovisning av användning av vissa hemliga tvångsmedel under 2014, s. 1. 
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I följande tabell redovisas i vilken omfattning som användningen av hemlig avlyssning har 

inneburit någon nytta för brottsutredningen. 

 ANTAL 

Uppgifter från HAK har utgjort underlag i en 

förundersökning 

532 

Uppgifter från HAK har använts som 

överskottsinformation 

153 

Uppgifter från HAK har lett till stärkta 

misstankar mot den misstänkte 

675 

Uppgifter från HAK har lett till användande 

av annat tvångsmedel mot den misstänkte 

377 

Uppgifter från HAK har lett till användande 

av annat tvångsmedel mot annan person än 

den misstänkte 

298 

Uppgifter från HAK har medfört att den 

misstänkte kunnat avföras från utredningen 

122 

Uppgifterna från HAK har medfört att den 

misstänkte kunnat åtalas 

299 

 

I rapporten redovisas även ett antal anonymiserade fall där hemlig avlyssning har använts, detta 

för att ytterligare visa på betydelsen av tvångsmedlet. I varje fall har tingsrättsdom meddelats, 

vilket gör att nyttan med all säkerhet kan konstateras. 

Fall 1 
Genom en hemlig avlyssning av en telefon, som den misstänkte kunde förväntas ringa till, 

möjliggjordes ett gripande av en misstänkt, som befann sig utomlands. Den misstänkte kunde 

därefter utlämnas till Sverige och lagföras för allvarliga våldsbrott med flera års fängelse som 

följd. 

Fall 2 
I ett mål angående grov narkotikasmuggling mellan Nederländerna och Sverige kunde man 

tack vare hemlig avlyssning av de misstänktas telefoner följa deras resor och få bevisning 

som räckte till fällande domar mot sex stycken tilltalade. Samtliga dömdes till fleråriga 

fängelsestraff för grov narkotikasmuggling avseende kokain. 

Fall 3 
Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation bidrog till att åtal kunde väckas och dom 

meddelas i tingsrätt för grovt koppleri till tre års fängelse. Hovrätten ändrade rubriceringen 

och höjde straffet till fem års fängelse. Vidare tillerkändes målsäganden ganska betydande 

belopp skadestånd. 

Fall 4 
En holländsk personbil stoppades när den kom över Öresundsbron. Dolt i bilens konstruktion 

hittades 4 kg kokain och 4 kg amfetamin. Narkotikan togs ut och bilen med två holländare i 

tilläts köra vidare. Deras telefon avlyssnades och när de kom till Stockholm kunde man följa 

deras kommunikation med uppdragsgivare i Nederländerna. De fick instruktioner om att följa 

efter en röd bil. Denna bil observerades av en spanare och man fick därigenom bevisning om 
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att föraren av den röda bilen deltog i den brottsliga verksamheten. Åtal ledde till fällande 

domar och långa fängelsestraff mot flera personer.141 

Av den totala bedömningen framgår att användningen av hemliga tvångsmedel utgör ett viktigt 

redskap under förundersökningar. Trots risken för ett påtagligt integritetsintrång, som 

användningen av avlyssning och övervakning särskilt kan medföra, anses tvångsmedlen vara 

betydande i utredningar avseende grova brott som drabbar många enskilda. Det konstateras 

dock att nyttan av tvångsmedlen kan vara svår att bedöma, då en utredning i många fall omfattas 

av flera olika åtgärder som leder fram till ett resultat. Det kan därför ofta vara svårt att peka ut 

en åtgärd som särskilt avgörande.                                                                  

 När det gäller hemlig avlyssning kan det ändå konstateras att av de 1 235 personer som 

varit föremål för åtgärden så har avlyssningen varit till nytta för brottsutredningen avseende 

799, vilket motsvarar 65 procent.142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
141 A.a., s. 3 ff. 
142 A.a., s. 9 f. 
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6. Analys och slutsats 

I detta kapitel analyseras det redovisade materialet för att utifrån det kunna dra våra slutsatser. 

6.1 Analys 

6.1.1 Rättssäkerhetsgarantier 

Av den granskning som gjorts kan vi se att lagstiftaren har försökt att säkerställa en hög 

rättssäkerhet vid beslut och tillämpning av hemlig avlyssning. De rättssäkerhetsgarantier som 

har införts medför att den enskilde nu har ett högre skydd mot obefogat intrång både vid beslutet 

och under den tid som avlyssningen sker, men även efter att åtgärden har upphört. 

 Vid beslut om avlyssning ska frågan prövas av domstol, detta på grund av åtgärdens 

ingripande karaktär som kräver en hög kompetens. Vid sammanträdet ska numera även ett 

offentligt ombud närvara för att bevaka den enskildes intressen. Ombudet har även möjlighet 

att överklaga rättens beslut om åtgärden inte kan anses förenligt med lag eller annars när rätten 

gjort en felaktig bedömning med hänsyn till ett annat motstående intresse. När frågan om 

offentligt ombud togs upp 1989 fanns en tveksamhet kring ombudets reella funktion, vi kan 

dock idag se att ombudet har en viktig roll som motpart till åklagaren. Ett exempel är från det 

fall som nämndes ovan då ombudet överklagade ett beslut på grund av att skälig misstanke inte 

kunde anses föreligga. Även införandet av särskilda villkor som ska anges i beslutet kan sägas 

ha förstärkt skyddet. Detta kan få särskild betydelse när någon annan än den misstänkte blir 

föremål för åtgärden, då ett sådant villkor kan vara att endast inkommande samtal får avlyssnas. 

Det finns även krav på att tvångsmedlet endast får tillämpas när skälig misstanke föreligger och 

åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen. Att någon ska anses som skäligen misstänkt ska 

tolkas på så sätt att det ska föreligga konkreta omständigheter som ska styrka misstanken. 

Synnerlig vikt innebär i sin tur att åtgärden ska framstå som nödvändig och att det i princip inte 

är möjligt att komma längre i utredningen utan att använda sig av tvångsmedlet. Det innebär 

också att det ska finnas skäl som talar för att åtgärden verkligen kan ge effekt.                    

 Under avlyssningsperioden finns ett krav på att samma brottsmisstanke ska bestå under 

hela den tid som avlyssningen sker, vilket innebär att beslutet ska omprövas löpande. Beslutet 

ska omedelbart upphävas när det inte längre finns skäl för åtgärden.                                 

 Efter att åtgärden har upphört finns det numera ytterligare rättssäkerhetsgarantier i form 

av efterkontroller. Detta innefattar att den enskilde i efterhand ska underrättas om en åtgärd som 

han eller hon har varit föremål för, vilket stärker möjligheten att kontrollera vad som har 

genomförts och på vilka grunder. Kontroller i efterhand kan nu även genomföras av SIN som 

har till uppgift att utöva tillsyn över användningen av de hemliga tvångsmedlen.     

 Vi kan genom detta se att lagstiftaren har försökt att minimera risken för missbruk och 

felaktig hantering under samtliga stadier. Som nämndes tidigare är det människans säkerhet 

som är utgångspunkten när vi pratar om rättssäkerhet, alltså relationen mellan individen och 

rätten. Genom de rättssäkerhetsgarantier som har införts ser vi en strävan efter att så långt 

möjligt begränsa riskerna för obefogat intrång, detta för att därigenom kunna säkerställa att den 

enskilde ska kunna känna tilltro till att användningen sker med respekt för den enskildes privata 

sfär och i enlighet med de rättsregler som finns. Vi kan därmed konstatera att det är just 

människans säkerhet som står i fokus. Med fullständiga och entydiga regler skapas en 

förutsebarhet, som i sin tur skapar säkerhet på grund av möjligheten att ta del av hur hemliga 
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tvångsmedel kan användas och under vilka förutsättningar.   

 Trots denna strävan efter ett heltäckande skydd förekommer det ändå att användningen inte 

sker på avsett sätt. De brister som vi främst har lyckats identifiera sker i samband med 

underrättelse, dokumentation, omprövning av beslut och hantering av material. Nedan följer en 

redogörelse för varje område där vi även försöker identifiera orsaken till att dessa brister 

förekommer. 

6.1.2 Vilka brister ser vi? 

När det gäller underrättelse i efterhand har vi sett att det i många fall inte sker inom angiven tid 

och i något fall har underrättelse inte skett alls. Lagen är i detta fall tydlig med vem som ska 

underrättas, när det ska ske, vilka uppgifter som ska anges (bl.a. vilka misstankar som legat till 

grund för åtgärden) och även under vilka förutsättningar som underrättelse kan underlåtas. På 

grund av bestämmelsernas tydlighet kan vi se att bristerna troligtvis grundar sig i de 

brottsbekämpande myndigheternas hantering, det är även mot denna hantering som 

tillsynsmyndigheten har riktat sin kritik.    

 Vi har även sett att brister förekommer vid dokumentation, främst vid åklagares och 

domstols dokumentation i samband med beslut om avlyssning. Det har i ett fall som nämnts 

ovan handlat om att endast brottsmisstanken rörande en viss person och ett visst brott har 

dokumenterats, det har dock inte framgått vilka uppgifter som denna misstanke grundade sig 

på. Det har i ett annat fall handlat om bristande dokumentation om vad som förekommit under 

rättens förhandlingar, inte heller har dokumentationen kunnat visa om någon självständig 

utredning har gjorts av åklagare och domstol. Det sistnämnda fallet är från 1998 men kan ändå 

vara relevant med tanke på de brister som fortfarande förekommer i samband med 

dokumentation. När rättegångsbalkens bestämmelser har granskats har vi sett att det av 

beslutets innehåll ska framgå vilken tid tillståndet avser, det ska även anges vilken teleadress 

som tillståndet avser. Lagen säger dock inget om att beslutet ska innehålla uppgifter om vad 

beslutet grundas på, vem som lämnat uppgifterna eller att resultat från utredningen ska 

dokumenteras. Detta framstår som en brist i lagstiftningen. Det kan dock sägas brista även i 

myndigheternas hantering då allmänna regler om att dokumentation ska ske återfinns i 6 kap. 

RB. Det har vid granskningen inte heller funnits några tveksamheter kring att detta är något 

som ska dokumenteras, kritiken har alltså riktats mot själva hanteringen. Dokumentationen ska, 

som vi tidigare sett, syfta till att säkerställa en hög rättssäkerhet. Vid hemliga tvångsmedel blir 

detta särskilt viktigt på grund av den sekretess som råder. Det måste därför finnas möjlighet att 

i efterhand gå tillbaka och kontrollera de uppgifter och utredningar som har lett fram till 

beslutet.      

 Som tidigare nämnts ska ett beslut om hemlig avlyssning omprövas löpande 

under  avlyssningsperioden. I ett fall kan vi se att avlyssningen pågått under en längre tid utan 

att åtal hade väckts. I ett sådant fall bör en omprövning av beslutet rimligen ske. Att någon 

omprövning hade gjorts fanns dock inte dokumenterat. Av lagen framgår att åtgärden 

omedelbart ska upphävas om det inte längre finns skäl, det framgår dock inte att omprövning 

av beslutet ska ske löpande under den tid som tvångsmedlet används. Även detta kan sägas vara 

en brist i lagstiftningen. Här ligger det visserligen även på myndigheterna att kunna bedöma 

om det saknas skäl för en fortsatt användning efter en så pass lång avlyssningsperiod utan att 

tillräckliga skäl för åtal har framkommit. I detta fall har JO dock påpekat att en omprövning 
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troligen har skett, kritiken handlar här främst om att detta inte har dokumenterats. 

 Vi har slutligen sett att brister kan förekomma när det gäller hanteringen av uppgifter från 

hemlig avlyssning. Det har då bl.a. handlat om att material inte har förstörts. Här är lagen tydlig 

med vad som ska sparas och inte, det framgår även hur länge uppgifterna ska sparas och att de 

sedan ska förstöras. Att hanteringen av sådant material inte sker på avsett sätt  framstår därför 

som en brist som enbart ligger på de brottsbekämpande myndigheterna. 

6.1.3 Nyttobedömning och effektivitet 

En förutsättning för att tvångsmedelstillämpningens legitimitet ska kunna upprätthållas är att 

åtgärden medför nytta för brottsutredningar. Med anledning av det ska en nyttobedömning 

göras för att kunna säga något om tvångsmedlets effektivitet. Denna bedömning grundar sig på 

vad som har redovisats i åklagarmyndighetens rapport över användningen av vissa hemliga 

tvångsmedel.      

 Av rapporten framgår att det totala antalet tillstånd som beviljades under 2014 var 3 564. 

Användningen medförde att den misstänkte kunde åtalas i 299 fall. I 532 fall har uppgifter från 

avlyssningen utgjort underlag  i en förundersökning. Vidare framgår att uppgifter från hemlig 

avlyssning har lett till stärkta misstankar mot den misstänkte i 675 fall. Dessa siffror kan tyckas 

vara små i jämförelse med det antal tillstånd som beviljats. Det konstateras dock att av de 1 235 

personer som har varit föremål för åtgärden har användningen medfört nytta för 

brottsutredningen avseende 799, vilket motsvarar 65 procent. Även om åtgärden inte har lett 

till åtal i mer är 299 fall, kan vi ändå se att avlyssningen har medfört nytta i mer än hälften av 

fallen. Som även framgår av rapporten, kan det i många fall vara svårt att peka ut en specifik 

åtgärd som har medfört mest nytta för brottsutredningen, då det ofta är flera olika metoder som 

leder fram till ett resultat.      

 Nyttan av tvångsmedlet blir även tydligt i de olika fall som presenteras. I ett av fallen 

medförde avlyssningen en fällande dom där den misstänkte befann sig utomlands, detta efter 

att avlyssning skett av en telefon som den misstänkte kunde förväntas ringa till. Här kan vi 

konstatera att tvångsmedlet nu kan anses mer effektivt då även andra än den misstänkte kan bli 

föremål för åtgärden.      

 I ett annat fall kunde ett antal personer från Nederländerna avlyssnas efter att de stoppats 

på Öresundsbron, vilket medförde fällande domar och långa fängelsestraff mot flera personer. 

Även här kan vi se nyttan av åtgärden och även att tvångsmedlets effektivitet har ökat, då det i 

detta fall är troligt att det är åklagaren som har fattat beslut om åtgärden. Detta kan ses som ett 

exempel på när åklagaren kan ha rätt att fatta beslut om åtgärden, då ändamålet med åtgärden 

annars kan riskera att gå förlorat.  

6.2 Slutsats 

Vi kan av det redovisade dra slutsatsen att brister förekommer i samband med underrättelse, 

dokumentation, omprövning av beslut och hantering av material. Dokumentationen är här 

särskilt utmärkande då den på många sätt är bristfällig. På grund av att dokumentationen även 

är av grundläggande betydelse ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det detta som framstår som det 

främsta problemområdet.      

 De brister som har identifierats kan grunda sig både på de brottsbekämpande 

myndigheternas felaktiga hantering men även på en otydlig lagstiftning i vissa fall. När det 
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gäller dokumentationen kan vi se att lagstiftningen  är otydlig och att det därför finns ett stort 

behov av att åtgärda denna brist. Vid en sammanfattande bedömning drar vi slutsatsen att de 

brister som förekommer till större delen grundar sig på myndigheternas felaktiga hantering. 

Detta med anledning av att det i flertalet fall inte råder tveksamheter kring hur bestämmelserna 

ska tolkas, den kritik som lyfts fram riktar sig istället mot de brottsbekämpande myndigheternas 

hantering.       

 Vidare gör vi den bedömningen att hemlig avlyssning är ett effektivt tvångsmedel i 

brottsbekämpningen. Denna slutsats baseras dels på den statistik som på ett tydligt sätt redogör 

för den nytta som tvångsmedlet faktiskt medför, men även på de specifika fall som redovisas, 

då vi genom dessa har fått en ökad insikt i att hemlig avlyssning i många fall kan bli avgörande. 

Trots de brister som kan förekomma vid hanteringen, kan nyttan av hemlig avlyssning ändå 

sägas bidra till att tvångsmedelstillämpningens legitimitet kan upprätthållas. 

 För att knyta detta till uppsatsens övergripande fråga, drar vi den slutsatsen att lagstiftaren 

har strävat efter att få ett så heltäckande skydd som möjligt, och att detta har gjorts med fokus 

på den enskilda människans säkerhet. Lagstiftningen bedöms därför som rättssäker, även om vi 

ser att några förtydliganden kan göras på vissa områden.   

 Som behandlats tidigare anses legaliteten vara en förutsättning för rättssäkerheten på så sätt 

att de regler som finns faktiskt motsvaras av den praktiska tillämpningen. Om så inte sker 

uppfylls inte kravet på förutsebarhet, vilket i sin tur kan leda till en minskad tillit till 

makthavarna. Att lagen utgörs av entydiga regler kan därför sakna betydelse om dessa inte 

efterlevs. Av det som framkommit kan vi se vissa indikatorer som pekar på att rättssäkerheten 

inte är lika hög vid själva tillämpningen. Vi kan därför vid en samlad bedömning och med 

utgångspunkt i vår definition av rättssäkerhet, inte fullt ut påstå att tvångsmedelstillämpningen 

är rättssäker. 
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7. Avslutande reflektioner 

Vid redogörelsen för integritetsbegreppet nämndes att uppfattningen om vad som hör till den 

personliga integriteten förändras i takt med samhällsutvecklingen. Den utveckling som har skett 

inom teknikens område kan på grund av större kommunikationsmöjligheter sägas ge ökade 

chanser att genomföra grövre brott. Det är därför angeläget att bestämmelserna om avlyssning 

nu har utvidgats till att omfatta andra typer av kommunikation och även andra personer som 

man vet har koppling till den misstänkte. På grund av den förändring som skett och fortfarande 

sker i samhället kan vi förmoda att ett sådant intrång nu är allmänt accepterat och att reglernas 

innehåll därför uppfattas som etiskt godtagbart. För att det ska kunna accepteras krävs dock en 

förutsebarhet för tvångsmedlets tillämpning och en tillit till reglernas efterlevnad. Den felaktiga 

hantering som ibland förekommer behöver givetvis inte ske medvetet, tvärtom kan det 

förmodligen i många fall vara svårt att bedöma om de nödvändiga förutsättningarna föreligger. 

Vid en sådan bedömning kan dock en tydlig dokumentation från liknande fall fungera som 

vägledning.       

 När det gäller just dokumentationen är detta en viktig del för att kunna upprätthålla en hög 

rättssäkerhet. Om det brister redan i dokumentationen kan tillsynsmyndigheten omöjligen 

uppfylla sin granskande uppgift. Detta medför för det första att det inte är möjligt att kontrollera 

vad som har legat till grund för beslut, inte heller är det möjligt att i efterhand upptäcka andra 

brister av betydelse. Det orsakar även problem när den enskilde ska underrättas om åtgärden, 

då denna bl.a. ska innehålla uppgifter om vad som lett fram till beslutet. En tydlig 

dokumentation är även viktigt för att påvisa vilka utredningar som gjorts, detta på grund av att 

åklagare och domstol inte i god tro ska godta vad som framställs av den som lägger fram 

ärendet.      

 Av det nu diskuterade anser vi att dokumentationen bör förstärkas och förtydligas i 

rättegångsbalkens bestämmelser. Detta kan förslagsvis ske genom att införa ytterligare 

uppgifter om vad som ska anges i beslutet, alltså att dokumentation ska ske av de uppgifter som 

ligger till grund för beslutet och även av de utredningar som gjorts i ärendet. Enligt vår mening 

är det förvånansvärt att inte större fokus har legat på dokumentationen med tanke på att detta 

utgör en väsentlig del av rättssäkerheten. Åtgärdas denna brist i lagstiftningen blir den naturliga 

följden att risken för felaktig hantering minskar.    

 Av den redovisade användningen över tvångsmedlet har vi sett att nyttan i många fall kan 

vara svår att bedöma då det ofta används flera metoder i en brottsutredning. Men vi har även 

sett tydliga exempel på när avlyssningen kan bli direkt avgörande för det slutliga resultatet. 

Tvångsmedlet har därmed bedömts vara effektivt. Att avlyssning idag kan användas redan vid 

försök och förberedelse är något som också bidrar till tvångsmedlets effektivitet. Åtgärden är 

troligtvis som mest effektivt i ett sådant skede då behovet av att kommunicera förmodligen är 

större i ett planeringsstadie än när brottet redan är fullbordat.  

 Av den granskning som har gjorts har vi fått en större inblick i ämnet och även till större 

del fått svar på våra frågeställningar. Med hjälp av den rättsdogmatiska metoden kunde vi 

genom rättskällorna först och främst fastställa gällande rätt på området. Genom en granskning 

av lagens bestämmelser, praxis och uttalanden kunde vi även identifiera vilka brister som kan 

sägas förekomma och vad de kan grunda sig på. Med den rättssociologiska metoden ville vi 

undersöka vilka effekter användningen av tvångsmedlet får i samhället och mer precist, i den 
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brottsbekämpande verksamheten. För att få svar på detta använde vi oss av 

Åklagarmyndighetens rapport. Genom denna kunde vi dra slutsatsen att tvångsmedlet är 

effektivt, i efterhand kan vi dock se att vi hade kunnat använda oss av annat material som 

komplement och för att ge ytterligare stöd till slutsatsen. En intervju med en åklagare hade t.ex. 

kunnat bidra till att ge extra tyngd när det gäller nyttan. Det är då möjligt att vi hade fått fler 

exempel där avlyssning gett resultat och även fått större inblick i själva processens gång, den 

avvägning och utredning som görs samt hur dokumentationen är tänkt att fungera.  

 Vi bedömer resultatet som tillförlitligt med hänsyn till valda metoder och material som 

endast utgörs av primärkällor. Även validiteten bedöms vara hög då det utvalda materialet 

besvarar våra frågeställningar, vilket gör att vi då undersöker det vi säger att vi ska undersöka. 

När det gäller att granska lagen för att upptäcka eventuella brister kunde vi inte ha valt något 

annat tillvägagångssätt, men när det kommer till myndigheternas hantering är det möjligt att en 

intervju hade gett en större inblick i detta. Det är även möjligt att resultatet hade blivit ännu mer 

tillförlitligt om vi hade haft tillgång till mer rättspraxis på området. Detta har tyvärr inte varit 

möjligt då dessa fall ofta omfattas av sekretess.    

 Genom vårt resultat angående den bristande dokumentationen, har intresset väckts för en 

djupare granskning i ämnet. Det hade då varit intressant att titta närmare på om regler för 

dokumentation finns internt inom de brottsbekämpande myndigheterna och vad som i så fall 

framgår av dessa.     

 Avslutningsvis har vi genom denna studie fått en djupare förståelse för den offentliga 

maktens strävan efter ett heltäckande skydd och även blivit positivt överraskade att detta skydd 

har ett så stort fokus på människans säkerhet och personliga integritet. Vi kan se att 

tvångsmedlet innebär ett betydande intrång för den misstänkte, samtidigt innebär det även en 

respekt för övriga medborgares rätt till en skyddad sfär, så vems integritet är det egentligen som 

bör skyddas och prioriteras? 
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