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Abstract 

I vår studie är syftet att försöka identifiera problemen kring de olika begreppen 

integritet och polisiärt resultat när det gäller användningen av vissa 

tvångsåtgärder. I uppsatsen analyserar och diskuterar vi problematiken med 

tvångsmedel som på olika sätt påverkar och tvingar fram en prioritering mellan 

personlig integritet och polisiärt resultat. För att på ett så adekvat sätt som möjligt 

kunna diskutera problematiken har vi tagit del av de olika lagstöd samt 

lagförslagen som finns tillgängliga rörande hemliga tvångsmedel. Dessa har vi 

försökt att ställa emot de olika lagarna som avser att skydda och värna den 

personliga integriteten. Sammanfattningsvis utvisar studien att det i nuläget finns 

en viss prioritering vad gäller brottsbekämpningen och det polisiära resultatet. I 

samma takt som samhället och brottsligheten förändras krävs det nya medel för att 

effektivt förebygga och bekämpa brott, vilket i sin tur leder till ett mer omfattande 

intrång i den personliga integriteten.  
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1. Inledning 

Med vår studie ska vi försöka att identifiera problemen kring de olika begreppen 

integritet och polisiärt resultat när det gäller att använda tvångsåtgärder, samt att 

se om de kan korrelera eller om de alltid behöver ta ut varandra. Vi kommer i 

uppsatsen att diskutera och belysa problematiken med tvångsmedel som på något 

sätt påverkar och tvingar fram en prioritering mellan personlig integritet och 

polisiärt resultat.   

Tvångsmedel och utökade befogenheter för dessa ger polisen ökade möjligheter 

vid brottsutredning, men samtidigt ett förhöjt ansvar att skydda individens 

integritet. Att skapa balans mellan dessa två komponenter leder onekligen till 

diskussion. Viktigt är att inte tumma på de grundläggande fri- och rättigheterna 

för att nå ett polisiärt resultat. Samtidigt kan det polisära resultatet vara av stor 

vikt för att skydda dessa grundläggande fri- och rättigheter. Hur tacklar man då 

denna problematik? Genom att studera denna från olika synvinklar ämnar vi att 

diskutera förhållandet mellan tvångsmedel och den personliga integriteten och 

slutligen hitta ett sätt att lösa eller få en förståelse för problemet. 

  

1.1 Bakgrund 

Idag finns det lagar vilka reglerar de straffprocessuella tvångsmedlen och liggande 

lagförslag om preventiva tvångsmedel ger polisen utökade befogenheter. I media 

och på regeringsnivå debatteras ämnet på högvarv, detta ger oss en inkörsport till 

att undersöka och diskutera problematiken runt den personliga integriteten och 

polisiärt resultat. 

  

1.2 Syfte 

Att få en fördjupad kunskap kring gällande lagstiftning och liggande lagförslag 

samt att få ökad förståelse i ämnet. Denna kunskap ska sedan användas för att 
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utveckla en diskussion runt den personliga integritetskränkning som kan 

förekomma vid användning av polisiära tvångsmedel i preventivt syfte. 

 

1.3 Frågeställningar 

Hur ser dagens lagstiftning ut kring det valda ämnet? 

Vad innebär det liggande lagförslaget? 

Kan en integritetskränkning accepteras för att uppnå ett polisiärt resultat? 

 

1.4 Tillvägagångssätt 

Vi har i vår uppsats tagit del av gällande lagstiftning samt det liggande 

lagförslaget för att kunna föra en diskussion kring ämnet, för att belysa den 

problematik som finns runt integritet och polisiärt resultat. Som 

bakgrundsmaterial har vi använt oss av bl.a. propositioner och betänkanden. I 

detta material diskuteras och belyses problematiken med tvångsmedel som på 

något sätt påverkar och tvingar fram en prioritering mellan personlig integritet och 

polisiärt resultat. 

 

1.5 Disposition 

Efter inledningskapitlet, kapitel 1, går vi igenom olika begrepp. Först ut är de 

straffprocessuella tvångsmedlen vilka behandlas i kapitel 2. Därefter görs en 

fördjupning i de hemliga tvångsmedlen i kapitel 3. Det efterföljande kapitlet, 

kapitel 4, avhandlar lagförslaget om hemlig rumsavlyssning medan kapitlet efter, 

kapitel 5, tar upp lagförslaget om de preventiva tvångsmedlen. Kapitel 6 

avhandlar sedan begreppet integritet och kopplingen till de grundläggande fri- och 

rättigheterna. Slutligen kommer kapitel 7 där en diskussion förs runt 

problematiken tvångsmedel kontra den personliga integriteten.   
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2. Straffprocessuella tvångsmedel 

Straffprocessuella tvångsmedel är de tvångsmedel som används i brottsutredande 

syfte eller för att kunna genomföra en rättegång vid misstanke om brott. De 

straffprocessuella tvångsmedlen ska ej utgöra straff eller sanktioner, men de har 

en funktion i straffprocessen. Tvångsmedlen är lagreglerade åtgärder vilka i sig 

utgör ett tvång mot person eller egendom och innebär ett intrång i en persons 

rättssfär.1 

Rättegångsbalkens 23 kapitel handlar om förundersökningen vid brottsmål och i 

16 § kan man läsa att ”om användandet av tvångsmedel under förundersökningen 

gälle vad i 24-28 kap. stadgas”. För att de straffprocessuella tvångsmedlen ska bli 

tillgängliga krävs alltså i grunden att man har ett beslut om att inleda en 

förundersökning eller att man har en pågående förundersökning. Omvänt blir det 

att ett användande av tvångsmedel innebär enligt JO att en förundersökning anses 

vara inledd. I svensk lagstiftning finns det ett antal åtgärder vilka man brukar 

räkna till de straffprocessuella tvångsmedlen, de är följande;2 

Hämtning till förhör  RB 23 kap. 7 § 
Medtagande till förhör  RB 23 kap. 8 § 
Kvarstannande för förhör  RB 23 kap. 9 § 
Häktning   RB 24 kap. 1 § 
Övervakning   RB 24 kap. 4 § 
Anhållande   RB 24 kap. 6 § 
Gripande   RB 24 kap. 7 § 
Reseförbud   RB 25 kap. 1 § 
Anmälningsskyldighet  RB 25 kap. 1 § 
Kvarstad   RB 26 kap. 1 § 
Förvar   RB 26 kap. 3 § 
Beslag   RB 27 kap. 1 § 
Kvarhållande av försändelse  RB 27 kap. 9 § 
Avspärrning/tillträdesförbud  RB 27 kap. 15 § 
Hemlig teleavlyssning  RB 27 kap. 18 § 
Hemlig teleövervakning  RB 27 kap. 19 § 
Husrannsakan (personell/reell)  RB 28 kap. 1-3 § 
Annan undersökning  RB 28 kap. 4 § 
Kroppsvisitation   RB 28 kap. 11 § 
Kroppsbesiktning   RB 28 kap. 12 § 
Fotografering, tagande av fingeravtryck o dyl. RB 28 kap. 14 § 
Hemlig kameraövervakning  Lag om hemlig kameraövervakning 

                                                
1 Ekelöf m.fl., Rättegång III 
2 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel 
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Straffprocessuella tvångsmedel brukar delas upp i personella och reella 

tvångsmedel. Personella tvångsmedel riktar sig mot en person och innebär att 

denne berövas sin frihet eller på annat sätt utsätts för en inskränkning i sina 

grundläggande fri- och rättigheter. De reella tvångsmedlen däremot riktar sig mot 

egendom och syftar till att inskränka den vanliga förfoganderätten över 

egendomen.3 

Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning 

brukar också betraktas som straffprocessuella tvångsmedel trots att de saknar 

inslag av tvång. Dessa tvångsåtgärder brukar man även benämna hemliga 

tvångsmedel. Att åtgärderna räknas till tvångsmedel torde bero på att de omfattas 

av grundlagsskyddet i regeringsformen, och möjligen också på att den avlyssnade 

eller övervakade skulle motsätta sig åtgärden om han eller hon kände till den.4 

De ovan nämnda hemliga tvångsmedlen är de tvångsåtgärder som man kanske 

först tänker på då preventiva tvångsmedel nämns. Ett tydligt exempel kan vara att 

vid hemlig teleavlyssning får man överskottsinformation vilken i sig inte har med 

det aktuella brottet att göra men som kan användas för att förhindra eller 

förebygga andra brott. Faktum är dock att många av de straffprocessuella 

tvångsmedlen kan användas preventivt, t.ex. vid misstanke om att brott planeras 

eller vid försök till brott. Dock måste man ha en misstanke om ett konkret brott 

innan man får genomföra en tvångsåtgärd, till skillnad från det liggande 

lagförslaget om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott som öppnar 

upp för att använda tvångsåtgärder för att förebygga eller förhindra brott utan 

någon direkt brottsmisstanke. 

En annan stor skillnad mellan den befintliga lagstiftningen angående tvångsmedel 

och det liggande lagförslaget om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga 

brott är underrättelsekravet. I det liggande lagförslaget tillåter man polis att 

genomföra tvångsåtgärder utan att behöva meddela den som utsatts för åtgärden 

vad som gjorts. I förarbetena till lagförslaget ville man även ha vissa 

                                                
3 Westerlund, Straffprocessuella tvångsmedel 
4 Ekelöf m.fl., Rättegång III 
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undantagsregler för polisens skyldighet att ingripa mot och utreda brott, detta för 

att kunna bedriva det förebyggande och förhindrande arbetet mot brott 

långsiktigt.5 

2.1  Allmänna principer för tvångsmedelanvändning 

För användandet av straffprocessuella tvångsmedel mot enskilda anses mot 

bakgrund av de integritetsskyddande bestämmelserna i regeringsformen gälla 

främst fyra allmänna principer, nämligen legalitets-, ändamåls-, behovs- och 

proportionalitetsprinciperna.6 

Legalitetsprincipen finns direkt uttryckt i regeringsformens 2 kap. 12 § och 

innebär att tvångsåtgärder inte får företas utan att det föreligger ett uttryckligt stöd 

i lag, övriga principer anknyter till innehållet i regeringsformens 2 kap. 12 §. 

Ändamålsprincipen innebär att en myndighets befogenhet att använda 

tvångsmedel ska vara bundet till det ändamål för vilket tvångsmedlet har 

beslutats. 

Behovsprincipen kan kortfattat sägas innebära att en tvångsåtgärd inte bör företas, 

om det inte är nödvändigt med hänsyn till syftet med åtgärden. Om flera 

alternativa medel står till buds för att uppnå det eftersträvade målet ska det medel 

väljas som innebär minsta möjliga intrång i den enskildes frihet och rätt. 

Proportionalitetsprincipen innebär att ett tvångsmedel får tillgripas endast om 

skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär 

för den misstänkte eller för något annat motstående intresse. Tvångsåtgärden ska 

alltså i fråga om art, styrka, räckvidd och varaktighet stå i rimlig proportion till 

vad som står att vinna med åtgärden. 

                                                
5 Ds 2005:21 
6 Fitger, Särtryck ur Rättegångsbalken 
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3. Hemliga tvångsmedel 

De hemliga tvångsmedlen hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och 

hemlig kameraövervakning har den likhet med det liggande lagförslaget om 

preventiva tvångsmedel att de genomförs i det fördolda. Hemlig teleavlyssning 

och hemlig teleövervakning regleras i rättegångsbalkens 27 kap. medan hemlig 

kameraövervakning regleras i lagen om hemlig kameraövervakning. 

Hemlig rumsavlyssning, s.k. buggning, har varit aktuell i utredningar och 

lagförslag har presenterats för riksdagen. Lagrådet har dock i sina yttranden ansett 

att man först bör reglera den överskottsinformation som kan komma av dagens 

hemliga tvångsmedel innan man beslutar om eventuell lag om rumsavlyssning.7 

Under 2005 reglerades i lag hur man ska hantera överskottsinformation från 

hemlig teleövervakning, hemlig teleavlyssning och kameraövervakning och ett 

lagförslag om hemlig rumsavlyssning vilar nu hos justitieutskottet.8 

Enligt den sammanställning som görs av rikspolisstyrelsen och riksåklagaren 

avseende användandet av hemliga tvångsmedel under 2005 kan man utläsa 

följande. Användandet av dessa tvångsåtgärder görs huvudsakligen i 

förundersökningar där misstankar om organiserad eller på annat sätt omfattande 

handel med narkotika har förelegat. Huvudsyftet har varit att avslöja omfattande 

smuggling till och försäljning i landet.9 

Som nämnts tidigare används de hemliga tvångsmedlen idag vid konkret 

misstanke om brott eller då brott redan förövats. I det liggande lagförslaget öppnar 

man upp för att använda de hemliga tvångsmedlen för att förhindra särskilt 

allvarliga brott. En öppning i dagens lagstiftning för att använda de hemliga 

tvångsmedlen preventivt är de lagändringar om överskottsinformation som 

gjordes under 2005. Dessa lagändringar i rättegångsbalken och lag om hemlig 

                                                
7 Prop. 2005/06:178 & prop. 2004/05:143 
8 SFS 2005:505 & SFS 2005:504 
9 ÅM-A 2006/0707, RKP-102-245/06, Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott 
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kameraövervakning innebär att överskottsinformation angående ett förestående 

brott får användas för att förhindra brottet i fråga. 

 

3.1 Hemlig teleavlyssning 

Hemlig teleavlyssning innebär att telemeddelanden som befordras till eller från ett 

visst telefonnummer, en kod eller en annan teleadress avlyssnas eller spelas in i 

hemlighet genom ett tekniskt hjälpmedel. Med teleadress avses t.ex. ett 

abonnemang, en enskild anknytning, adressen för elektronisk post, en kod eller 

någon annan motsvarande tillförlitlig identifieringsmetod. Exempel på 

telemeddelanden som får avlyssnas enligt bestämmelserna om hemlig 

teleavlyssning är telefonsamtal, telefax, telegram samt elektronisk post och annan 

datakommunikation. Ett beslut om teleavlyssning kompletteras alltid med 

teleövervakning för att verkställas. 

För att hemlig teleavlyssning ska få användas krävs det att det är frågan om ett 

brott med inte lindrigare straff än fängelse i två år.10 Enligt doktrin bör man 

understryka att hemlig teleavlyssning enligt rättegångsbalken är ett hjälpmedel i 

förundersökningen och inte får användas enbart i syfte att förhindra brottets 

fullbordan11. Det är således på den här punkten som det liggande lagförslaget blir 

aktuellt. 

 

3.2 Hemlig teleövervakning 

Hemlig teleövervakning innebär att uppgifter om telemeddelande som har 

expedierats eller beställts till eller från en teleadress som den misstänkte innehar 

eller som denne kan tänkas använda hämtas in i hemlighet. Hemlig 

teleövervakning bygger således på samma tekniska avgränsning, d.v.s. 

telemeddelanden, som hemlig teleavlyssning, vilket är av stor praktisk betydelse 

                                                
10 Se 27 kap. 18 § rättegångsbalken 
11 Fitger, Särtryck ur Rättegångsbalken, s. 27:35 
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eftersom båda tvångsmedlen ofta förekommer i samma ärende. Uppgifter om 

innehållet i telemeddelande omfattas däremot inte av detta tvångsmedel. 

När hemlig teleövervakning omfattar ett telefonnummer kan man inhämta 

information om vilka telefonnummer som ringts från det övervakade 

telefonnumret, från vilka telefonnummer samtal expedieras till detta 

telefonnummer, vid vilka tidpunkter samtalen sker och hur länge de varar. I 

kritiska lägen är det till och med möjligt att stänga av ett telefonnummer för att 

förhindra att en misstänkt person kommer i kontakt med sina medbrottslingar, eller 

att dessa varnar den misstänkte. I det senare fallet används tvångsmedlet 

preventivt, men viktigt att poängtera är som nämnts ovan att syftet med 

tvångsåtgärden inte får vara att enbart förhindra brottets fullbordan utan ska 

användas som ett hjälpmedel under förundersökningen. 

För att hemlig teleövervakning ska få användas vid förundersökning krävs att det 

är frågan om ett brott vilket inte har lindrigare straff än fängelse i sex månader. 

Vidare kan hemlig teleövervakning användas vid förundersökning angående 

dataintrång (BrB 4:9c), barnpornografibrott om det inte är att anse som ringa (BrB 

16:10a), brott enligt narkotikastrafflagens 1 § och brott enligt 6 § första stycket 

lagen om straff för smuggling. Även vid försök, förberedelse och stämpling till 

brott kan hemlig teleövervakning användas om gärningen är belagd med straff.12 

 

3.3 Hemlig kameraövervakning 

Hemlig kameraövervakning innebär att fjärrstyrda TV-kameror, andra optisk-

elektroniska instrument eller därmed jämförbar utrustning används för optisk 

personövervakning utan att upplysning om övervakningen lämnas. Tidigare gällde 

att hemlig kameraövervakning får avse endast sådan plats där den misstänkte kan 

antas komma att uppehålla sig. Idag är det dock möjligt att använda hemlig 

kameraövervakning för att övervaka en brottsplats eller dess nära omgivning i 

                                                
12 Se 27 kap. 19 § rättegångsbalken 
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syfte att fastställa vem som skäligen kan misstänkas för brottet.13 Lagen om 

hemlig kameraövervakning är en provisorisk lag och har förlängts ett antal gånger 

och gäller vid skrivande stund till utgången av 2007.14 

I fall då det inte är fråga om brottsutredning finns en möjlighet för polis att 

använda övervakningskameror med stöd av lag om övervakningskameror m.m.15 

Detta kan vara exempelvis automatisk hastighetsövervakning och övervakning av 

allmän ordning. Är det dock fråga om förundersökning i brottsmål så hänvisar den 

lagen direkt till lag om hemlig kameraövervakning. 

Hemlig kameraövervakning får användas vid förundersökning då det finns 

misstanke om brott med inte lindrigare straff än två år. Även försök, förberedelse 

och stämpling till sådant brott gör att man kan använda tvångsåtgärden, om sådan 

gärning är belagd med straff. Vid andra brott kan hemlig kameraövervakning 

användas under förutsättning att man anser att brottets straffvärde kommer att 

överstiga två års fängelse. Detta innebär i praktiken alltså samma förutsättningar 

som att få använda hemlig teleavlyssning. 

 

                                                
13 Se lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning 
14 SFS 2004:618 
15 Se lagen (1990:484) om övervakningskameror m.m. 
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4. Lag om hemlig rumsavlyssning 

Det finns i skrivande stund inget lagstöd för hemlig rumsavlyssning, däremot  

finns det idag ett lagförslag om att tillåta hemlig rumsavlyssning i vissa fall.16 

Lagförslaget innebär att man vid förundersökning ska kunna använda 

rumsavlyssning i hemlighet, s.k. buggning. Denna åtgärd ska bli tillgänglig vid 

misstanke om brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fyra år 

samt vid andra brott om det kan antas att brottets straffvärde kommer att överstiga 

fängelse i fyra år och då endast vid ett antal grövre brott som ex. människohandel, 

grövre sexualbrott och grovt narkotikabrott. Hemlig rumsavlyssning får företas på 

plats där det finns särskild anledning att anta att den misstänkte kommer att 

befinna sig. I lagförslaget har man även reglerat vad man får göra med eventuell 

överskottsinformation som man kommer över vid rumsavlyssningen. Om det är 

information om annat brott än det som utreds får man endast utreda det om det rör 

sig om samma typ av brott som nämns i lagen, d.v.s. de brotten som nämns ovan. 

På samma sätt som i lagstiftningen om de andra hemliga tvångsmedlen får 

uppgifter om ett förestående brott användas för att förhindra brottet. 

I regeringens proposition17 redogörs för vilket behov som finns för 

rumsavlyssning. Både säkerhetspolisen och den öppna polisen uttalar att man 

saknar medel för att utreda svårare brott. I takt med att brottslingarna blir mer 

medvetna om vilka resurser som polisen har att tillgå blir det svårare att utreda 

brotten. Hemlig rumsavlyssning ses som ett bra verktyg för att bedriva spaning 

mot den grova och organiserade brottsligheten. Säkerhetspolisen talar om 

brottslighet som hotar rikets säkerhet och den öppna polisen efterfrågar nya 

verktyg för att bekämpa brott som hotar rättssäkerheten samt organiserad 

brottslighet vilken innefattar bl.a. narkotikabrott och människohandel. 

Riksdagen beslutade i slutet av maj i år att lagförslaget skulle hänvisas till 

justitieutskottet och vila där i minst 12 månader från den 29 maj 2006.18   

                                                
16 Prop. 2005/06:178 
17 Prop. 2005/06:178 
18 Riksdagens protokoll 2005/06:132 & 2005/06:JuU26 
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5. Lag om åtgärder för att förhindra särskilt allvarliga brott 

Behov av att kunna använda tvångsmedel för att förebygga eller förhindra brott 

har framförts till regeringen i olika sammanhang, och i en promemoria från slutet 

av 2004 efterfrågade justitiedepartementet ett förslag om hur ett sådant lagförslag 

skulle kunna se ut. Förslaget till lagstiftning skulle omfatta hur nuvarande 

bestämmelser om reella tvångsmedel kan användas för att förebygga eller 

förhindra allvarlig brottslighet samt om undantag från skyldigheten att rapportera, 

ingripa och utreda brott. Uppdraget som redovisades i slutet av maj 2005 

resulterade i en utredning där ett antal olika lagförslag presenterades.19 

Utredningen låg sedan som grund för en proposition vilken riksdagen behandlade 

i slutet av maj 2006.20 

Lagförslaget innebär att man under vissa förutsättningar ska kunna använda 

tvångsmedel i syfte att förhindra särskilt allvarliga brott. Tvångsåtgärderna kan 

användas utan att brott förövats och utan att någon utpekad person misstänks för 

ett specifikt brott. De tvångsmedel som omfattas av lagförslaget är hemlig 

teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning, postkontroll 

och husrannsakan. Förslaget innebär vidare att underrättelse om husrannsakan och 

beslag i samband med husrannsakan inte behöver lämnas till den som utsatts för 

åtgärden i vissa fall. Brottslighet som omfattas av förslaget är av särskilt allvarlig 

art, exempel är mordbrand, terroristbrott och olovlig kårverksamhet. Lagförslaget 

kan även omfatta bl.a. mord, dråp och grov misshandel om gärningen är riktad 

mot någon form av myndighetsperson eller journalist. 

För att bibehålla garantier för rättssäkerheten står det i lagförslaget att ansökan om 

tvångsmedel enligt lagen ska göras till och prövas av allmän domstol. Vidare ska 

offentligt ombud tillförordnas i enlighet med rättegångsbalken. Tillstånd till 

tvångsmedel får lämnas endast om det är av synnerlig vikt för att förebygga eller 

förhindra brottslighet samt att skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i 

övrigt som åtgärden innebär. 

                                                
19 Ds 2005:21 
20 Prop. 2005/06:177 
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På liknande sätt som i lagförslaget om hemlig rumsavlyssning har man även 

reglerat vad man får göra med eventuell överskottsinformation som man kommer 

över då man genomför en tvångsåtgärd. Om det är information om annat brott än 

det som utreds får man endast utreda det om det rör sig om samma typ av brott 

som nämns i lagen, d.v.s. de brotten som nämns ovan, eller försök, förberedelse 

eller stämpling till sådant brott om gärning är belagd med straff. På samma sätt 

som i lagstiftningen om andra hemliga tvångsmedlen får uppgifter om ett 

föregående brott användas för att förhindra brottet i fråga. 

Något som nämns i förarbetena21 men ej avhandlas i propositionen är förslag till 

vissa undantagsregler från myndigheternas skyldigheter att ingripa mot och att 

utreda brott. I promemorian som ligger till grund för propositionen presenterar 

man ett förslag om ändring i polislagen vilket innebär ett frånsteg från 

anmälningsplikten i vissa fall då det gäller brott som faller under lagen om att 

förhindra särskilt allvarliga brott. Vidare finns det i promemorian ett förslag om 

ändring i rättegångsbalkens 23 kapitel vilket innebär att man ej behöver inleda 

förundersökning i vissa fall då det gäller brott som faller under lagen om att 

förhindra särskilt allvarliga brott. 

Behovet av preventiva tvångsåtgärder enligt lagförslaget är störst inom 

säkerhetspolisen. I regeringens proposition22 skriver man att behovet finns för att 

kunna bekämpa grova brott som terrorism och andra hot mot rikets säkerhet på ett 

effektivt sätt. Många gånger kan det vara av stor vikt att under spaningsskedet få 

tillgång till vissa tvångsmedel, utan att man har en konkret misstanke om ett brott. 

Inom den öppna polisen finns behovet för att bl.a. förhindra allvarliga brott mot 

myndighetspersoner, dessa brott kan i sin tur utgöra ett hot mot rättssäkerheten. 

På samma sätt som med lagförslaget om hemlig rumsavlyssning ska propositionen 

med lagförslaget om preventiva tvångsmedel hänvisas till justitieutskottet och där 

vila i minst 12 månader från den 29 maj 2006.23 

                                                
21 Ds 2005:21 
22 Prop. 2005/06:177 
23 Riksdagens protokoll 2005/06:132 & 2005/06:JuU30 
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6. Personlig integritet 

Någon klar definition av begreppet integritet finns inte att tillgå i vår lagstiftning. 

Tidigare utredningar avseende integritetsskyddet resulterade i följande diskussion. 

Vad betyder begreppet integritet? I SOU 1984:54 framför utredarna följande 

uppdelning vad gäller begreppet integritet. Man skiljer mellan rumslig integritet 

(hemfrid), materiell integritet (egendomsskydd) och kroppslig integritet (skydd 

för liv och hälsa, och mot ingrepp mot eller i kroppen etc.). Vidare skiljer man 

dessa från personlig integritet i fysiskt avseende (skydd för personlig frihet och 

rörelsefrihet) samt personlig integritet i ideell bemärkelse (skydd för personlighet 

och för privatliv).24  

Om man ser till ovanstående uppdelning av integritetsbegreppet så förstås det att 

det är den personliga integriteten, i ideell bemärkelse, som är av intresse då det 

handlar om användande av hemliga tvångsmedlen. En användning av de hemliga 

tvångsmedlen resulterar i olika former av intrång i privatlivet. 

Om man läser Nationalencyklopedins definition av personlig integritet kan man 

utläsa att det rör sig om okränkbarhet. Med andra ord innebär denna 

integritetsform att respekt ska visas för den personliga egenarten och den inre 

sfären, och att en person inte ska utsättas för olika störande ingrepp. Vidare står 

det att den personliga integriteten är ställd i nära relation till människans värdighet 

och att denna kan bli kränkt både i fysisk och psykisk bemärkelse.25 

Strömholm skriver i sin text om skyddet för privatlivet och menar att olika 

kränkningar mot privatlivet kan grupperas enligt följande; 

- intrång i en persons privata sfär (i fysisk eller annan bemärkelse), 

- insamlande av uppgifter om en persons privata förhållanden, eller 

- offentliggörande eller annat utnyttjande av material om en persons privata 

förhållanden. 

                                                
24 SOU 1984:54 s.42 
25 Nationalencyklopedin (se integritet)  
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Dessa sorters kränkningar delas upp och beskrivs i ett antal punkter och som 

exempel kan brytande av brevhemlighet, hemlig telefonavlyssning, utnyttjande av 

elektronisk avlyssningsapparatur och avslöjande inför offentligheten av annans 

privata förhållanden nämnas.26 

I Ds 2005:21, vilken avsåg hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, 

står det att det är viktigt att obehöriga intrång inte sker och aktualiseras när man 

väljer att använda tvångsmedlen. Både för den enskilde och för statsmaktens del 

är det av stor betydelse att samhällets invånare kan känna tillit till att deras 

telehemligheter respekteras och inte hanteras oriktigt. En konsekvens av att sådant 

inte sköts är att det uppstår misstro bland medborgarna som kan orsaka en 

otrygghet och ryktesspridning i samhället. Tvångsmedlens användning ska 

begränsas så att befolkningen i stort kan acceptera och i viss mån förstå de 

allvarliga ingrepp som sker. Detta ska alltid ske med hänsyn till de intressen som 

ligger till grund för den åtgärd och det resultat som eftersträvas.  

Vid överväganden angående en reglering av brottsbekämpande myndigheters 

möjligheter att kunna använda tvångsmedel i syfte att förebygga eller förhindra 

brott är frågor om personlig integritet uppenbarligen av en central betydelse. 

Det handlar mestadels om att göra en avvägning mellan å ena sidan hur angeläget 

ingreppet är för att avslöja eller förhindra viss brottslighet, och å den andra sidan 

den skada eller det problem som ingreppet innebär för i första hand den enskilde, 

men också för samhället i stort. För att få en rimlig balans mellan dessa intressen 

finns det anledning att ägna särskilt intresse åt att analysera och diskutera behovet 

för att utvidga möjligheterna att tillgripa tvångsmedel. Vilken effekt en utvidgning 

skulle få på brottsbekämpningen och ställa detta mot de integritetskränkningar 

som en utvidgning kan innebära, bör ses som en viktig fråga i sammanhanget.27 

Även om det kan vara svårt att på ett generellt plan definiera begreppet personlig 

integritet, kan det diskuteras vilka tvångsmedel som gör mest intrång i den 

                                                
26 Strömholm, Integritetsskyddet – ett försök till internationell lägesbestämning, s. 698 ff.  
27 Ds 2005:21 s. 166 ff. 



Rapportnummer 345, Preventiva tvångsmedel                                2006-12-20 
Lars-Ola Olofsson, Louise Steen 
 
 
 

15 

personliga integriteten. Trots svårigheter i definitionen bör integritetsfrågorna 

alltid ges en särskild tyngd när användning av tvångsmedel ska analyseras. Ett 

skäl till detta är att användning av sådana tvångsmedel i högre grad än annars 

riskerar att drabba även tredje man. Den information som inhämtas genom 

tvångsmedelsanvändningen, kan också komma att ha med annat att göra än det 

som rör brottslig verksamhet. Insynen i enskildas personliga förhållanden blir vid 

exempelvis hemlig teleavlyssning inte begränsad på annat sätt än genom de 

gränser som personen själv drar under samtalen.  

Det är dock närmast självklart att ingen medborgare i varje situation kan hävda en 

absolut rätt till handlingsfrihet eller rätt att bli lämnad i fred från samhällets olika 

myndigheter och funktioner. Integritetskommittén menade att regler som syftar till 

att skydda den enskildes personliga integritet måste förses med olika, i skilda 

situationer, mer eller mindre vittgående undantag, eller på något annat sätt 

begränsas i sin giltighet så att andra människors och samhällets intressen i övrigt 

inte träds för när (SOU 1970:47 s. 56). Samtidigt finns skäl att poängtera att 

statsmakterna ansvarar för att integritetskränkande tvångsmedel inte får användas 

i andra fall än när det är absolut nödvändigt. 

Det kan vara svårt att veta vad som är just absolut nödvändigt, därför bör det 

krävas att det noggrant prövas i varje enskilt fall om det på olika sätt går att 

inskränka möjligheterna till tvångsmedelsanvändning. Begränsningar kan 

beroende på vilken utgångspunkt som väljs vara olika. På så sätt kan 

tillämpningsområdet inskränkas i sakligt hänseende, vilket innebär att endast t.ex. 

den grövsta, farligaste och mest svårutredda brottsligheten ska träffas av 

bestämmelserna. Inskränkningar kan vidare göras i funktionellt avseende, det vill 

säga att tvångsmedlen får tillgripas endast när inte något annat förslår. Ett annat 

alternativ är att göra begränsningar i kvalitativt hänseende. Sådana begränsningar 

innefattar att upplysningar av betydande vikt för den pågående utredningen kan 

förväntas som ett resultat av tvångsmedelsanvändningen.28 

                                                
28 Ds 2005:21 s. 168 ff. 
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Kortfattat är det som krävs någon form av balans mellan skydd av den personliga 

integriteten och intrångsmöjligheterna från statsmaktens sida.29 

 

6.1 Rättssäkerhet 

Av absolut betydelse för att ett land ska kunna tituleras rättsstat är att rättssäkerhet 

råder. I svensk lag, så som i doktrin, inryms inte vad vi kan finna någon definition 

av begreppet rättssäkerhet. 

Jareborg postulerar att rättssäkerhet innebär säkerhet mot rättsordningen och 

säkerhet i rättsordningen. Rättssäkerhet avser ett tillfredsställande rättsligt skydd 

för den enskilde mot statens maktutövning. De intressen som skyddas hos den 

enskilde är t.ex. självbestämmande, frihet, liv, egendom. Utanför 

rättssäkerhetsbegreppet faller enligt Jareborg begreppet rättsskydd – det vill säga 

rättsordningens uppgift att skydda invånare från att utsättas för brottsliga 

handlingar.30 

Rättssäkerheten innebär att rättsliga beslut i den legala myndighetsutövningen ska 

vara förutsebara, det vill säga att den enskilde ska kunna förutse i vilka fall man 

kan komma att underkastas straff och andra myndighetsåtgärder. Eftersom 

ingrepp och åtgärder av detta slag innefattar en förlust av egendom, frihet, ära och 

självkänsla etc., finns det ingen anledning att tala om någon uppdelning av 

rättssäkerhetsbegreppets innebörd.31 

Josef Zila anser att rättssäkerheten är ett socialt värde som visar sig i människors 

medvetenhet om sin säkerhet i förhållande till statsmakten. Rättssäkerhet utgör 

vidare en socialpolitisk kategori som uttrycker värdet av ett visst sätt att styra 

samhället.  

                                                
29 SOU 1970:47 s. 56 
30 Jareborg, Straffideologiska fragment, s. 80 ff. 
31 Jareborg, Straffideologiska fragment, s. 87 ff. 
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Enligt Zila är legaliteten central för att förstå begreppet rättssäkerhet. Den utgör 

ett nödvändigt, men inte absolut villkor för rättssäkerhet. För att rättssäkerhet ska 

finnas fodras det att statsmaktens agerande kan förutses genom att det finns 

begripliga rättsregler. Det ska också kunna utredas vad statsmakten får göra och 

under vilka premisser åtgärder får vidtas. Rättssäkerhet är svår att uppnå om 

statsmakten inte underkastar sig kontroll.32
 

Det är tydligt att rättssäkerhetsbegreppet genomsyras av ett krav på förutsebarhet. 

Även om de ovan återgivna personernas tolkning av begreppet rättssäkerhet 

uppvisar vissa olikheter, så är det ganska tydligt att det råder samtycke kring detta 

krav.  

En rättssäkerhetsdiskussion aktualiseras naturligt i detta fall eftersom de olika 

straffprocessuella tvångsmedlen avser åtgärder som vidtas från statens sida mot 

den enskilde.  

För att rättssäkerhet ska råda i sammanhang då straffprocessuella tvångsmedel 

används är av väldig vikt att rättstillämparen beaktar legalitets-, ändamåls-, 

proportionalitets- och behovsprinciperna. 

 

6.2 Allmän överblick - integritet och rättssäkerhet  

I samband med införande eller utvidgning av regler som avser användande av 

straffprocessuella tvångsmedel är det viktigt att tänka på vad som står stadgat i vår 

svenska grundlag och även annan lag, samt även i olika konventioner. 

Sammanfattningsvis är de lagtexter och konventioner som är relevanta för 

diskussionen representerade nedan. 

 

                                                
32 Zila, Om rättssäkerhet, s. 297 ff. 
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Regeringsformen 2 kap. 6 §; 

”Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat 

kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§. Han är 

därjämte 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.” 

Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (Europakonventionen), artikel 8(1) ; 

”Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin 

korrespondens.” 

FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, 

artikel 17; 

”1. Ingen må utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat 

och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens, ej heller för olagliga angrepp 

på sin heder och sitt anseende. 

2. Envar har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.” 

 

6.2.1 Regeringsformen 
 

I 2 kap. regeringsformen finns regler om grundläggande fri- och rättigheter som är 

avsedda att vara rättsligt bindande. Reglerna ska ge den enskilda individen vissa 

skydd gentemot staten. Bland de fri- och rättigheter som finns i 2 kap. 

regeringsformen görs en skillnad mellan absoluta och relativa rättigheter. Det vill 

säga de rättigheter som inte får respektive de rättigheter som får lov att inskränkas 

genom lag.  
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Till de rättigheter som får inskränkas genom lag hör bland annat de som finns i 

det ovan återgivna lagrummet – 2 kap. 6 § regeringsformen. 

För att en rättighet överhuvudtaget ska få inskränkas krävs enligt 2 kap. 12 § 2 st. 

regeringsformen att detta görs genom lag och endast för att tillgodose ändamål 

som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. 

Begränsningarna eller inskränkningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt 

med hänsyn till det ändamål som har föranlett begränsningarna och får inte heller 

sträcka sig så långt att de utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av 

folkstyrelsens grundvalar.  

Det finns andra områden där den personliga integriteten ska vägas mot vissa 

intressen i samhället. Ett exempel på ett sådant område är yttrandefriheten.33 

Frågan är då hur tolkningen av vad som är godtagbart i demokratiskt samhälle 

eller vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett 

begränsningarna, ser ut i praktiken. 

Beckman ser svårigheter i att faktiskt kunna framföra ett klart svar på denna fråga. 

Han menar att det finns en osäkerhet i att låta tidigare bedömningar avseende 

gränserna för statens befogenheter spela in. Detta eftersom brottslighet, terrorism 

och teknisk utveckling fortlöpande ändrar form och att risken därför blir att 

riktlinjerna betraktas som förlegade. Beckman hänvisar också till förarbeten där 

det framgår att man inte ansåg det möjligt att ange alla de syften för vilka 

rättigheter kan inskränkas.34 

 

 

 

                                                
33 Ds 2005:21 
34 Prop. 1975/76:209 s. 58 & Beckman, Godtagbart i ett demokratiskt samhälle? s. 4 
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6.2.2 Europakonventionen 
 

Europakonventionens artikel 8 har stor betydelse med avseende på de hemliga 

tvångsmedlen. Vid användande av tvångsmedel som kvarhållande av försändelse, 

hemlig teleavlyssning och teleövervakning samt hemlig kameraövervakning 

kränks självfallet såväl privatliv som korrespondens. 

Med ordet ”korrespondens” som står i europakonventionen menas inte bara brev 

och andra postförsändelser utan även telekommunikation (telefonsamtal, 

telemeddelande, e-post etc.). 

Artikel 8 inriktar sig på att staten ska avhålla sig från ingrepp i den skyddade 

rättigheten i såväl enskilda fall som då människors frihet i generella fall berörs. 

För att avsteg ska få göras enligt bestämmelsens andra punkt fordras att det rör sig 

om en inskränkning som sker med stöd av lag.35 

Ett andra krav enligt artikel 8 är att inskränkningen är nödvändig i ett 

demokratiskt samhälle. Detta innebär att det ska föreligga ett angeläget 

samhälleligt behov samt att proportionalitet råder mellan åtgärden och det mål 

som önskas uppnås. Konventionsstaterna har lämnats en viss marginal för att 

själva avgöra huruvida en inskränkning är nödvändig, men Europadomstolen 

kontrollerar att obehöriga inskränkningar inte sker. 

Ett tredje krav är att inskränkningen sker med hänsyn till statens säkerhet, den 

allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning 

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

rättigheter. Denna uppräkning möjliggör ofta att det går att hänföra en 

inskränkning till något av intressena. 

Det kan tolkas så att integriteten inte har någon högre prioritet då inskränkningar 

av artikeln till och med kan göras med hänvisning till ”landets ekonomiska 

välstånd”, vilket tål att diskuteras.36 

                                                
35 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 270  
36 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 263 ff. 
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6.2.3 FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter 
 

Förenta Nationernas generalförsamling antog år 1948 en allmän förklaring om de 

mänskliga rättigheterna. 

I denna internationella konvention aktualiseras medborgerliga och politiska 

rättigheter och blir därmed aktuell eftersom de hemliga tvångsmedlen avser olika 

ingripanden i privatliv, hem och korrespondens. Konventionen innebär att de 

stater som är anslutna till konventionen ska visa respekt för de uppräknade 

rättigheterna. Den föreskriver staterna att rätta sig efter konventionens 

bestämmelser när staten utformar sin egen lagstiftning. 

Det faktum att godtycklighet inte får förekomma innebär ett krav på att de 

åtgärder som vidtas stödjer sig på lag.  

Kontrollsystemet som är förenat med konventionen är begränsat eftersom den 

särskilt upprättade kommittén för de mänskliga rättigheterna inte har någon 

möjlighet att fatta några bindande beslut för de anslutna staterna.37 

 

 

 

                                                                                                                                                   
 

37 Se art. 28-39 i FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter 
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7. Diskussion och slutsats 

Med tidigare kapitel som bakgrund har vi nu fått en viss förståelse för vad de 

olika begreppen som straffprocessuella tvångsmedel, hemliga tvångsmedel och 

personlig integritet innebär. Svårigheten kvarstår dock att peka på om polisiära 

resultat och brottsutredning alltid måste innebära en kränkning av en persons 

grundläggande fri- och rättigheter.  

I Regeringsformen 2 kap. 6§ står det att; 

Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt 

ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§. Han är därjämte 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. 

Denna ordalydelse är en av flera där lagstiftaren uttryckligen skriver att den 

enskilde individens rättigheter inte får åsidosättas. En viktig del i den personliga 

integriteten är en fungerade och förutsebar rättsäkerhet.  

En diskussion som ofta uppkommer när man pratar om integritet och 

brottsutredande och förebyggande arbete är just den om ett kommande 

storebrorsamhälle. Att känna sig övervakad och avlyssnad vid alla tillfällen tror vi 

inte skulle upplevas av någon som särskilt positivt eller för den delen effektivt ur 

ett brottsbekämpande perspektiv. En tendens som kan utläsas i liggande lagförslag 

och även i debatten kring just hemliga tvångsmedel är just de att vågskålen väger 

tyngre på den brottsbekämpande sidan och att den personliga integriteten idag 

upplevs ha en lägre prioritet. 

Beckman gör i sin text en tolkning av hur och när tvångsmedlen ska användas. 

Han menar att det finns en osäkerhet i att låta tidigare bedömningar avgöra vad 

staten ska ha för befogenheter gällande tvångsmedel som inskränker på den 

personliga integriteten. Detta eftersom brottslighet, terrorism och teknisk 

utveckling hela tiden ändrar form och att risken därför blir att riktlinjerna för vilka 
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tvångsmedel som känns adekvata breddas och kliver längre och längre in på den 

personliga integritetens fält. Lagar som hemlig rumsavlyssning kanske aldrig 

skulle ha aktualiserats om det inte vore för läget i Sverige och övriga världen, där 

terrorism och organiserad brottslighet måste bekämpas till vilket pris som helst.38 

Dock finns det många som hävdar att även om den personliga integriteten 

inskränks med hemliga tvångsmedel så vinner den enskilda individen på detta 

eftersom det rättsliga skyddet då ökar. Detta för att de hemliga tvångsmedel som 

presenteras i föregående kapitel leder till att rättsordningens uppgift att skydda 

invånare från att utsättas för brottsliga handlingar kan effektiviseras och 

underlättas. 

Lindblom skriver i sin artikel Tomt prat? 39 att; 

”Lagstiftning innebär alltid en avvägning mellan olika intressen och sällan är 

väl motsättningen dem emellan så naken och uppenbar som då det gäller 

straffprocessuella tvångsmedel” 

Att just försöka att finna en medelväg för hur de hemliga tvångsmedlen ska 

användas och att inte obefogat inskränka den enskildes integritet är nog det 

lagstiftaren ska sträva efter i diskussionen.   

Lindblom drar även en intressant parallell mellan den enskildes rättigheter och 

utredningen som låg till grund för rättegångsbalkens regler om häktning och 

anhållande. I utredningen pekade man på hur viktig individens integritet och 

rättigheter var, samtidigt utgick man på någon sätt ifrån att rättsskipningen var 

utgångspunkten. Lindblom skriver att grundtanken med reglerna om häktning var 

att de skulle öka rättsäkerheten för den misstänkte och borga för ett korrekt och 

adekvat straff. Sedermera har dock häktning blivit en del av straffprocessen och 

således har den enskildes rättigheter fått kliva tillbaka. 

                                                
38 Beckman, Godtagbart i ett demokratiskt samhälle? 
39 Lindblom m.fl., Festskrift till Hans Thornstedt  
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Vidare i Lindbloms artikel kan man läsa att ofta går det inte att sprida rättsäkerhet 

jämnt över alla medborgare. För att vissa ska få avnjuta ökad rättssäkerhet 

kommer det att innebära att andra får minskad rättsäkerhet. En minskad 

rättsäkerhet för den misstänkte för att få en ökad rättssäkerhet för allmänheten.  

Det ger således att alla kanske inte är lika inför lagen, en nog så intressant 

diskussion i sig. Även om diskussionen inte har en plats i denna rapport så är det 

en viktig punkt att reflektera över gällande lagstiftningen kring tvångsmedel.  

Här kan man också dra paralleller till etiska dilemman av olika dignitet. Frågan 

om att döda en människa för att kunna rädda tio, eller som i vårt fall, är det rätt att 

en person får minskad rättsäkerhet för att öka rättsäkerheten för andra? Detta är en 

svår fråga att svara rätt eller fel på utan man får bedöma utifrån sina egna 

värderingar och motivera huruvida man tycker det är rätt eller fel att handla så. 

Under våra diskussioner om rättssäkerheten har vi kommit att använda begreppet 

rättskapital. Vi anser att man kan dra paralleller mellan rättsspelet och att förfoga 

över ett visst kapital. Som medborgare i en rättsstat förses man med ett visst 

rättskapital. Detta kapital förfogar man över så länge man håller sig till de lagar 

och förordningar som finns uppställda. Gör medborgaren ett sidosteg och bryter 

mot en lag har man förverkat en del av sitt rättskapital. Har man vid ett eller flera 

tillfällen förlorat delar av sitt rättskapital kan det vara svårt att vinna tillbaka allt 

kapital igen. På så sätt kommer en person som någon gång förverkat delar av sitt 

rättskapital ha ett sämre utgångsläge än någon som aldrig gjort så. 

Finns det några eventuella farhågor med användandet av tvångsmedel i preventivt 

syfte? I förarbetena till lagförslaget föreslogs undantagsregler från polisens 

anmälningsplikt och skyldighet att inleda förundersökning. Vi tolkar detta som att 

man efterfrågande möjligheter att jobba långsiktigt. Om polisen har påbörjat en 

spaning i förebyggande syfte och kommer över information om brott som 

egentligen faller under anmälningsplikten ska man ha möjlighet att inte anmäla 

brottet utan kunna fortsätta spaningen i syfte att samla mer information. I det 

aktuella lagförslagen finns inga sådana undantagsregler från anmälningsplikten. 
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Det kan då komma att finnas en risk för avsteg från lagstiftningen när 

tvångsmedel används i preventivt syfte. Då man kommer över information om 

brott som egentligen faller under anmälningsplikten håller man inne på detta och 

jobbar vidare med spaningen, t.ex. i syfte att öka antalet brottsrubriceringar eller 

att öka straffsatsen för brottet. Detta blir således en prioritering av 

brottsutredningen framför den personliga integriteten. 

För att återgå till frågeställningarna för den här uppsatsen så handlade de två 

första om att få en fördjupad kunskap om dagens lagstiftning samt om det 

liggande lagförslaget. Genom att avhandla de straffprocessuella tvångsmedlen, 

hemliga tvångsmedel och lagförslaget om åtgärder för att förhindra särskilt 

allvarliga brott samt lagförslaget om hemlig rumsavlyssning anser vi att vi har fått 

en fördjupad kunskap om vad som gäller idag och vad som eventuellt kommer att 

gälla i framtiden. 

Den tredje och sista frågan är den svåraste, där frågade vi oss om man kunde 

acceptera en integritetskränkning för att uppnå ett polisiärt resultat. Genom 

uppsatsens olika kapitel och ovanstående diskussion har vi kommit fram till att det 

finns ett antal olika aspekter på denna fråga, vilket man också skulle kunna kalla 

för ett etiskt och moraliskt dilemma. Mycket av det hela grundar sig att 

rättsapparaten tar sig rätten att kränka individens rättssfär för att uppnå resultat 

och att skipa rättvisa. Sedan kan man alltid vända på det hela och fråga sig hur rätt 

det är att rättsapparaten kan gå emot det grundläggande fri- och rättigheterna för 

att uppnå sina mål. 

Så vad blir då svaret? Vi tror att man måste acceptera en viss kränkning för att 

man ska uppnå polisiära resultat och för att rättvisa ska kunna skipas. Tror man på 

det demokratiska samhället och en rättsapparat som fungerar så får man som god 

samhällsmedborgare förlita sig på att korrekta beslut fattas. Vissa personer 

kommer att få sin rättssfär kränkt och deras rättsäkerhet minskas delvis för att 

andra personer i samhället ska få en ökad rättsäkerhet. Slutligen måste nog var 

och en acceptera samhällets spelregler, men givetvis behöver man inte tycka att 

det är rätt, för man får tycka som man vill… än så länge i alla fall…    
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Bilaga 1 - Förslag till lag om åtgärder för att 

förhindra vissa särskilt allvarliga brott  
 
1 § Tillstånd till hemlig teleavlyssning enligt 27 kap. 18 § första stycket  Prop. 2005/06:177 
rättegångsbalken, hemlig teleövervakning enligt 27 kap. 19 § första  
stycket rättegångsbalken eller hemlig kameraövervakning enligt 1 §  
lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning får meddelas, om det  
med hänsyn till omständigheterna finns anledning att anta att en person  
kommer att utöva brottslig verksamhet som innefattar    
  1. sabotage eller grovt sabotage enligt 13 kap. 4 eller 5 § brottsbalken,  
  2. mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, kapning, sjö-  
eller luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt 13 kap. 1, 2, 3, 5 a  
eller 5 b § brottsbalken, om brottet innefattar sabotage enligt 4 § samma  
kapitel,   
  3. uppror, väpnat hot mot laglig ordning eller brott mot medborgerlig  
frihet enligt 18 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken,  
  4. högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig  
befattning med hemlig uppgift eller grov olovlig underrättelseverksamhet  
enligt 19 kap. 1, 2, 5, 6 eller 8 § eller 10 § tredje stycket brottsbalken,  
  5. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om terroristbrott eller grovt  
brott enligt 3 § andra stycket lagen (2002:444) om straff för finansiering  
av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m., eller  
  6. mord, dråp, grov misshandel, människorov eller olaga  
frihetsberövande enligt 3 kap. 1, 2 eller 6 § eller 4 kap. 1 § eller 2 §  
första stycket brottsbalken i avsikt att påverka offentliga organ eller den  
som yrkesmässigt bedriver nyhetsförmedling eller annan journalistik att  
vidta eller avstå från att vidta en åtgärd eller att hämnas en åtgärd.  
  
2 § Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning enligt 1 § får  
endast avse   
  1. en teleadress som under den tid tillståndet avser innehas eller har  
innehafts av den som avses i 1 § eller annars kan antas ha använts eller  
komma att användas av honom eller henne, eller  
  2. en teleadress som det finns synnerlig anledning att anta att den som  
avses i 1 § under den tid tillståndet avser har ringt till eller på annat sätt  
kontaktat eller kommer att ringa till eller på annat sätt kontakta.  
  Avlyssning eller övervakning får inte avse telemeddelanden som  
endast befordras eller har befordrats inom ett telenät som med hänsyn till  
sin begränsade omfattning och omständigheterna i övrigt får anses vara  
av mindre betydelse från allmän kommunikationssynpunkt.  
  
3 § Hemlig kameraövervakning enligt 1 § får endast avse   
  1. en plats där någon person som avses i 1 § kan antas komma att  
uppehålla sig, eller   
  2. en plats där den brottsliga verksamheten som avses i 1 § kan antas  
komma att utövas eller en nära omgivning till denna plats.  
  
4 § Under de förutsättningar som anges i 1 § får tillstånd meddelas att  
undersöka, öppna och granska brev, telegram, paket eller andra  
försändelser som finns hos ett befordringsföretag.  
  I det tillstånd som avses i första stycket kan rätten förordna att en  
försändelse som avses i tillståndet och som ankommer till ett  
befordringsföretag ska hållas kvar till dess att den närmare har  
undersökts, öppnats eller granskats. Förordnandet ska innehålla en  
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underrättelse om att meddelande om åtgärden inte får lämnas till  Prop. 2005/06:177 
avsändaren, mottagaren eller någon annan, utan tillstånd av den som har  
begärt åtgärden.  
  
5 § Tillstånd enligt denna lag får meddelas endast om   
  1. åtgärden är av synnerlig vikt för att förhindra sådan brottslig  
verksamhet som avses i 1 §, och   
  2. skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som  
åtgärden innebär för den som avses i 1 § eller för något annat motstående  
intresse.  
  
6 § Frågan om tillstånd till tvångsmedel enligt 1–5 §§ prövas av rätten i  
den ort där ledningen för den polismyndighet som handlägger ärendet  
finns. Frågan tas upp på ansökan av åklagaren.  
  Vid tillståndsprövningen ska vad som föreskrivs om offentliga  
ombud i 27 kap. 26–30 §§ rättegångsbalken tillämpas.   
  
7 § Den tid under vilken ett beslut om tillstånd gäller får inte bestämmas  
längre än nödvändigt och får, i fråga om tid efter beslutet, inte överstiga  
en månad från dagen för beslutet.  
  
8 § I ett beslut om tillstånd till tvångsmedel ska det anges  
  1. vilket eller vilka tvångsmedel som får användas,  
  2. vilken eller vilka av punkterna i 1 § 1–6 som ligger till grund för  
tillståndet, och  
  3. under vilken tid tillståndet gäller.   
  I ett beslut om tillstånd till hemlig teleavlyssning eller hemlig  
teleövervakning ska det, förutom de uppgifter som framgår av första  
stycket, anges  
  1. vilken teleadress tillståndet avser, och  
  2. om åtgärden får verkställas utanför allmänt tillgängliga telenät.  
I ett beslut om tillstånd till hemlig kameraövervakning ska, förutom  
de uppgifter som framgår av första stycket, den plats anges som  
tillståndet avser.   
  
9 § Vid hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning får de  
tekniska hjälpmedel som behövs för avlyssningen eller övervakningen  
användas.  
  
10 § Om det inte längre finns skäl för ett tillstånd till  
tvångsmedelsanvändning enligt denna lag, ska åklagaren eller rätten  
omedelbart häva beslutet om tillstånd. Polisen ska omedelbart  
underrätta åklagaren om omständigheter som har betydelse för om  
beslutet ska hävas.  
  
11 § Hemlig teleavlyssning får inte ske av telefonsamtal eller andra  
telemeddelanden mellan den som är misstänkt för något brott och hans  
eller hennes försvarare. Om det framkommer under avlyssningen att det  
är fråga om ett sådant samtal eller meddelande, ska avlyssningen  
avbrytas.  
  Upptagningar och uppteckningar från en hemlig teleavlyssning ska, i  
den mån de omfattas av förbudet, omedelbart förstöras.  
  
12 § Om det vid tvångsmedelsanvändning enligt denna lag har kommit  
fram uppgifter om annan förestående brottslig verksamhet än den som  
omfattas av tillstånd enligt 1 §, får uppgifterna användas för att förhindra  
brott.   
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  Om det har kommit fram uppgifter om brott, får uppgifterna användas  Prop. 2005/06:177 
för att utreda brottet endast om det är fråga om brott som anges i 1 § eller  
försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, om en sådan gärning  
är belagd med straff.   
  
13 § En upptagning eller uppteckning som har gjorts vid hemlig  
teleavlyssning eller hemlig teleövervakning ska granskas snarast  
möjligt. Detsamma gäller en upptagning som har gjorts vid hemlig  
kameraövervakning. Granskningen får utföras endast av rätten, en  
åklagare, Rikspolisstyrelsen, Säkerhetspolisen eller en polismyndighet.  
Efter anvisning av rätten, en åklagare eller någon av de nämnda  
myndigheterna får granskningen utföras även av en sakkunnig eller  
någon annan som har anlitats i ärendet.   
  Upptagningar och uppteckningar ska, i de delar de är av betydelse för  
att förhindra förestående brott, bevaras så länge det behövs för att  
förhindra brott. I de delar upptagningarna och uppteckningarna innehåller  
sådana uppgifter om brott som enligt 12 § får användas för att utreda  
brott ska de bevaras till dess att förundersökningen har lagts ned eller  
avslutats eller, om åtal har väckts, målet har avgjorts slutligt. De ska  
därefter förstöras.  
  Trots vad som sägs i andra stycket får brottsutredande myndigheter  
behandla uppgifter från upptagningar och uppteckningar som rör  
förestående brott eller uppgifter om brott som enligt 12 § får användas  
för att utreda brott i enlighet med vad som är särskilt föreskrivet i lag.  
  
14 § En försändelse som omfattas av tillstånd enligt 4 § får undersökas,  
öppnas eller granskas av rätten, en åklagare, Rikspolisstyrelsen,  
Säkerhetspolisen eller en polismyndighet. Efter anvisning av rätten, en  
åklagare eller någon av de nämnda myndigheterna får granskningen  
utföras även av en sakkunnig eller någon annan som har anlitats i  
ärendet. Försändelsen ska undersökas snarast möjligt. När  
undersökningen har slutförts, ska en försändelse som finns hos ett  
befordringsföretag sändas till den till vilken försändelsen är ställd, om  
försändelsen inte tas i beslag.  
  
15 § Rättens beslut i frågor om tvångsmedelsanvändning enligt denna lag  
får verkställas omedelbart.   
  På förfarandet enligt denna lag tillämpas reglerna i rättegångsbalken  
om handläggning vid domstol av frågor om tvångsmedel i brottmål och  
om överklagande av beslut i sådana frågor, om inte annat sägs i denna  
lag. Handläggningen ska ske skyndsamt.   
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Bilaga 2 - Förslag till lag om 

hemlig rumsavlyssning 
 
1 § Med hemlig rumsavlyssning avses i denna lag avlyssning eller  Prop. 2005/06:178 
upptagning som   
  1. sker i hemlighet och med tekniskt hjälpmedel som är avsett att  
återge ljud, och  
  2. avser tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid  
sammanträde eller annan sammankomst, som allmänheten inte har  
tillträde till.  
  
2 § Hemlig rumsavlyssning får användas vid förundersökning om  
  1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i  
fyra år,   
  2. andra brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att  
brottets straffvärde överstiger fängelse i fyra år och det är fråga om  
  a) människohandel enligt 4 kap. 1 a § brottsbalken,  
  b) våldtäkt enligt 6 kap. 1 § första eller andra stycket brottsbalken,  
  c) grovt sexuellt tvång enligt 6 kap. 2 § tredje stycket brottsbalken,  
  d) våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 § första eller andra stycket  
brottsbalken,  
  e) grovt sexuellt övergrepp mot barn enligt 6 kap. 6 § andra stycket  
brottsbalken,  
  f) grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap. 8 §  
tredje stycket brottsbalken,  
  g) grovt koppleri enligt 6 kap. 12 § tredje stycket brottsbalken,  
  h) grov utpressning enligt 9 kap. 4 § andra stycket brottsbalken,  
  i) grovt barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § fjärde stycket  
brottsbalken,  
  j) grovt övergrepp i rättssak enligt 17 kap. 10 § andra stycket  
brottsbalken,  
  k) grovt narkotikabrott enligt 3 § narkotikastrafflagen (1968:64),  
eller  
  l) grov narkotikasmuggling enligt 6 § tredje stycket lagen  
(2000:1225) om straff för smuggling,  
  3. försök, förberedelse eller stämpling till ett sådant brott som avses i  
1 eller 2, om sådan gärning är belagd med straff och det med hänsyn till  
omständigheterna kan antas att gärningens straffvärde överstiger fängelse  
i fyra år.  
  
3 § Hemlig rumsavlyssning får användas endast om   
  1. någon är skäligen misstänkt för ett sådant brott som avses i 2 §,  
  2. åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen, och   
  3. skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som  
den innebär för den misstänkte eller för något annat motstående  
intresse.  
  
4 § Hemlig rumsavlyssning får endast avse en plats där det finns särskild  
anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig. Avser  
åtgärden någon annan stadigvarande bostad än den misstänktes bostad,  
får hemlig rumsavlyssning användas endast om det finns synnerlig  
anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig där.   
  Hemlig rumsavlyssning får inte avse  
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  1. en sådan plats som stadigvarande används eller är särskilt avsedd att  Prop. 2005/06:178 
användas för verksamhet för vilken tystnadsplikt gäller enligt 3 kap. 3 §  
tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen,    
  2. en sådan plats som stadigvarande används eller är särskilt avsedd att  
användas för verksamhet som bedrivs av advokater, läkare, tandläkare,  
barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter eller  
familjerådgivare enligt socialtjänstlagen (2001:453), eller  
  3. en sådan plats som stadigvarande används eller är särskilt avsedd att  
användas av präster inom trossamfund eller av dem, som har  
motsvarande ställning inom ett sådant samfund, för bikt eller enskild  
själavård.  
  Vad som sägs i andra stycket 1 gäller dock inte om det finns synnerlig  
anledning att anta att platsen används för brott som avses i 2 §.  
  
5 § Hemlig rumsavlyssning får inte avse samtal eller annat tal där någon  
som yttrar sig, på grund av bestämmelserna i 36 kap. 5 § andra–sjätte  
styckena rättegångsbalken, inte skulle ha kunnat höras som vittne om det  
som har sagts eller på annat sätt framkommit. Om det under  
rumsavlyssningen framgår att det är fråga om ett sådant samtal eller  
sådant tal, ska avlyssningen omedelbart avbrytas.  
  En upptagning eller uppteckning som innehåller samtal eller tal som  
inte får omfattas av hemlig rumsavlyssning ska i dessa delar omedelbart  
förstöras.  
  
6 § Vid hemlig rumsavlyssning får den verkställande myndigheten, efter  
särskilt tillstånd, i hemlighet bereda sig tillträde till och installera  
tekniska hjälpmedel på en plats som annars skyddas mot intrång. Ett  
sådant tillstånd får endast avse den plats som ska avlyssnas.  
  
7 § Frågor om hemlig rumsavlyssning prövas av rätten efter ansökan av  
åklagare. Vid handläggningen gäller vad som föreskrivs i 27 kap. 26 och  
27 §§, 28 § första och tredje styckena samt 29 och 30 §§  
rättegångsbalken.  
  
8 § Ett beslut att tillåta hemlig rumsavlyssning ska innehålla uppgifter  
om vem som är skäligen misstänkt för brottet samt den plats tillståndet  
gäller. Om tillståndet är förenat med ett särskilt tillstånd enligt 6 § att få  
tillträde till platsen för att installera tekniska hjälpmedel, ska det anges  
särskilt i beslutet.  
  I beslutet ska det också anges under vilken tid tillståndet gäller. Tiden  
får inte bestämmas längre än nödvändigt och får inte överstiga en månad  
från dagen för beslutet. Rätten ska också i övrigt föreskriva villkor för  
att tillgodose intresset av att enskildas personliga integritet inte i onödan  
kränks.  
  
9 § Vid verkställande av beslut om hemlig rumsavlyssning får olägenhet  
eller skada inte förorsakas utöver vad som är absolut nödvändigt.  
  
10 § Om det inte längre finns skäl för ett beslut om hemlig  
rumsavlyssning, ska åklagaren eller rätten omedelbart häva beslutet.  
  
11 § Om ett tekniskt hjälpmedel har installerats med stöd av ett tillstånd  
enligt 6 §, ska hjälpmedlet återtas eller göras obrukbart så snart som  
möjligt efter det att tiden för tillståndet har gått ut eller tillståndet hävts.   
  
12 § Om det vid hemlig rumsavlyssning har kommit fram uppgifter om  
ett annat brott än det som har legat till grund för beslutet om hemlig  
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rumsavlyssning, får uppgifterna användas för att utreda brottet endast om  Prop. 2005/06:178 
det är fråga om ett sådant brott som avses i 2 §.  
  Om det har kommit fram uppgifter om ett förestående brott, får   
uppgifterna användas för att förhindra brottet.  
  
13 § En upptagning eller uppteckning som har gjorts vid hemlig  
rumsavlyssning ska granskas snarast möjligt. I fråga om sådan  
granskning tillämpas 27 kap. 12 § första stycket rättegångsbalken.  
  Upptagningar och uppteckningar ska, i de delar de är av betydelse för  
utredning av brott som avses i 2 §, bevaras till dess förundersökningen  
har lagts ned eller avslutats eller, om åtal har väckts, målet har avgjorts  
slutligt. I de delar upptagningarna och uppteckningarna är av betydelse  
för att förhindra förestående brott ska de bevaras så länge det behövs  
för detta ändamål. De ska därefter förstöras.  
  Trots vad som sägs i andra stycket får brottsutredande myndigheter  
behandla uppgifter från upptagningar och uppteckningar som rör brott  
som avses i 2 § eller förestående brott i enlighet med vad som är särskilt  
föreskrivet i lag.  
  
14 § Rättens beslut i frågor om hemlig rumsavlyssning får verkställas  
omedelbart.  
  I fråga om överklagande av rättens beslut enligt denna lag tillämpas  
bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av rättens beslut i  
brottmål i fråga om en åtgärd som avses i 25–28 kap. samma balk.   
 
 


