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Abstract 
 
I denna uppsats tar vi upp olika faktorer till att dagens politiker vill ha en lagstiftning som ger 

möjlighet att använda sig av hemliga tvångsmedel mot den enskilde individen ännu mer än 

vad som sker idag. Syftet är att belysa hur debatten ser ut och det aktuella läget kring 

lagstiftning. Tillvägagångssättet har varit analys av fakta i form av propositioner och liknande 

dokument. Resultatet har visat på en omfattande debatt som berör rättsväsendets roll och 

effektivitet i relation till varje enskild individs internationellt fastställda rättighet till ett privat 

liv. 
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1. Inledning 
 

Demokratiska grundprinciper och den enskilde individens rättigheter är något som ofta 

diskuteras i den offentliga debatten men även bland dem som innehar den politiska makten. 

Under årens gång har även betydelsen av de mänskliga rättigheterna blivit alltmer påtaglig 

och det är nu något som i det moderna samhället ses som en självklarhet. Brottsligheten som 

den ser ut idag är under ständig utveckling, därför måste de styrande makthavarna vara 

beredda på att anpassa de rättsliga resurserna för att kunna arbeta mot och förebygga 

kriminalitet. I vissa fall kan det uppstå svårigheter i att väga de två intressen mot varandra.  

 

Mot den bakgrunden har på senare tid bland annat frågan om hemlig rumsavlyssning och 

andra typer av hemlig övervakning blivit högst aktuell. Med hemlig rumsavlyssning menas att 

polisen i hemlighet placerar och installerar en speciell apparatur som upptar ljud vilket i sin 

tur resulterar i ett fortlöpande informationsflöde om allt som sägs i den aktuella lokalen. I 

media pratar man mer och mer om att Sverige tenderar att gå mot ett övervakningssamhälle, 

med argumenten att detta är till för att skydda den enskilde och för att skapa mer kontroll. 

Kritiker menar att genom dessa åtgärder frångår staten sitt ansvar gentemot medborgarna att 

värna om den privata sfären och förhindra intrång i den enskilde individens personliga 

integritet. 

 

Hur långt är en styrande regering villig att gå för att bekämpa brottsligheten som den ser ut 

idag? Utan större svårigheter går det att konstatera att den allmänna opinionen värnar om 

varje människas trygghet och privata sfär. Därför måste man övertyga många aktörer om att 

åtgärden inte kommer att kränka någon oskyldig när man använder sig av hemlig 

rumsavlyssning för att utreda grov brottslighet. Hemlig rumsavlyssning är därför ett redskap 

som många argumenterar för i brottsbekämpningen medan andra pekar på dess negativa 

konsekvenser. 

 

De demokratiska grundprinciperna kräver att samhället tar stor hänsyn till frågor som dessa 

och att ifråga om ny lagstiftning även utreder alla tänkbara problem som kan uppstå om denna 

införs. Eventuella övriga tvångsmedel som berör lagstiftningen om buggning kan komma att 
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behöva regleras kraftigt för att kunna användas på rätt sätt. Inom politiken har det även pågått 

en omfattande debatt kring användandet av dessa hjälpmedel under brottsutredning.  

Mellan de olika politiska partierna finns en tydlig oenighet som visar på hur känslig frågan 

kring hemlig rumsavlyssning är. Detta går enkelt att läsa genom att följa de större 

tidningarnas rapportering. 

  

2. Bakgrund 
 

Diskussionen angående hemlig rumsavlyssning är en mycket viktig angelägenhet i relation till 

det arbete som polis tillsammans med övriga institutioner inom rättsväsendet skall och 

förväntas göra. Att det inverkar på var mans rätt är uppenbart men frågan är om resultatet av 

nya tvångsmedel och metoder går att jämka mot det som en ny lagstiftning på området skulle 

medföra.  

 

Vidare menar vissa på att hemlig avlyssning skulle vara ett kraftfullt redskap i kampen mot 

den grova brottsligheten och att det med detta syfte, att skydda medborgaren, skulle gå att 

tänja på grundlagens reglering. Hittills har det förts fram ett lagförslag från den dåvarande 

socialdemokratiska regeringen som dock fortfarande är vilande vilket återigen är ett exempel 

på de kraftfulla argument som finns mot en ny lagstiftning om buggning. 

 

Den lagstiftning som redan finns om åtgärder liknande hemlig avlyssning samt vad denna 

omfattar finns i:  

 

• lag (1995:1506) om hemlig kameraövervakning. 

• 27 kap. 18 §, 27 kap. 19 § rättegångsbalken. 

• lag (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål.  

• lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll 

• lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och 

domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 

• lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål 
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3. Syfte 

 
Syftet med denna uppsats är att vi på ett konkret och tydligt sätt vill belysa och reda ut det 

begrepp som i propositionen1 kallas hemlig rumsavlyssning. 

  

Vi vill visa på de argument som talar för men även emot denna typ av åtgärd och hur redan 

befintlig lagstiftning kring hemliga tvångsmedel ser ut och tillämpas. Utifrån vårt material vill 

vi visa på hur man med det nya lagförslaget kan komma att använda hemlig rumsavlyssning 

när det gäller polisiär utredning om svårare brottslighet och på så sätt komma åt kriminaliteten 

på ett helt nytt sätt. Vi vill även genom att svara på vissa frågeställningar utreda om gällande 

lagförslag är rimligt i förhållande till de resultat som man kanske skulle uppnå.  

 

4. Frågeställningar 

 
Vår uppsats kommer att utgå från följande:  

 

• Vad är ”buggning” och vad innebär det i praktiken?  

• På vilket sätt kan en sådan lagstiftning komma att påverka polisens arbete, dels ur 

praktiskt synpunkt men även i teorin? 

• Hur påverkas den enskilde individens grundlagsskyddade integritet utifrån ett juridiskt 

perspektiv gällandes buggning?  

• Är lagförslaget tillämpligt i dess nuvarande form? 

 

5. Avgränsningar och metodik 

 
Vi har valt att avgränsa uppsatsen till hemlig rumsavlyssning och dess innebörd. I fråga om 

informationsinhämtning och faktaunderlag har vi valt att använda oss av information i form 

                                                
1 Prop. 2005/06:178. 
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av dokument som propositioner, motioner och lagstiftning. Bland de lagförslag som finns har 

vi riktat in oss på propositionen från den förra socialdemokratiska regeringen.2 

 

Eftersom vår uppsats nästan helt är inriktad på rent juridiska frågor och hur dessa styr det 

polisiära arbetet är vårt arbete koncentrerat till analys av befintliga fakta och argument. 

Tillvägagångssättet för uppsatsen blir därför att utifrån inhämtat material dra egna slutsatser.  

 

6. Begreppsförklaring 

 
6.1 Hemlig rumsavlyssning  

 

Med hemlig rumsavlyssning menas i lagförslaget en avlyssning eller upptagning som sker i 

hemlighet med tekniskt hjälpmedel som är avsett att återge ljud. Denna typ av avlyssning 

syftar till att återge tal som sker i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid 

sammanträde eller annan sammankomst som allmänheten inte har tillträde till.  

 

Hemlig rumsavlyssning avser att inhämta muntlig information som det annars är svårt att få 

tillgång till. Rent praktiskt innebär det att polisen placerar ut avlyssningsapparatur i t.ex. en 

lägenhet där ett brott kan antas planeras eller i ett fordon som används av personer som är 

inblandade i grov brottslighet.  

 

När man pratar om hemlig avlyssning i någon form så brukar det i folkmun kallas för 

”buggning”, vilket innebär att man avlyssnar eller övervakar någon eller någonting i största 

hemlighet. I lagtexten kan detta avgränsas antingen till det lagförslag som finns om hemlig 

rumsavlyssning eller till de redan befintliga lagarna om hemlig teleövervakning och om 

hemlig kameraövervakning.  

 

För en juridisk analys är det därför viktigt att kunna bestämma den exakta innebörden i vart 

och ett av dessa begrepp och att ha en korrekt uppfattning om skillnaden mellan dem. 

 

6.2 Hemlig teleavlyssning 

                                                
2 Prop. 2005/06:178. 
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Hemlig teleavlyssning innebär att samtal till eller från ett specifikt telefonnummer avlyssnas 

och/eller spelas in i hemlighet. Denna tvångsåtgärd regleras i Rättegångsbalken 27:18. 

 

 

RB 27:18 Hemlig teleavlyssning innebär att telemeddelanden, som befordras eller har 

befordrats till eller från ett telefonnummer, en kod eller annan teleadress, i hemlighet 

avlyssnas eller tas upp genom ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av innehållet i 

meddelandet. 

    

Hemlig teleavlyssning får användas vid förundersökning angående 

   1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år,  

   2. försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, om sådan gärning är belagd med 

straff eller  

   3. annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brottets straffvärde 

överstiger fängelse i två år.3 

 

6.3 Hemlig teleövervakning 

 

Hemlig teleövervakning innebär att trafiken mellan olika telefonnummer kartläggs. Samtal 

mellan olika parter spelas inte in utan övervakningen avser enbart vilka telenummer som har 

ringt till ett annat. Detta för att kunna få fram tidpunkt, längd på samtalet etc. Denna 

tvångsåtgärd regleras i Rättegångsbalken 27:19.  

 

RB 27:19 Hemlig teleövervakning innebär att uppgifter i hemlighet hämtas in om 

telemeddelanden som befordras eller har befordrats till eller från en viss teleadress eller att 

sådana meddelanden hindras från att nå fram. 

  

  Hemlig teleövervakning får användas vid förundersökning angående 

   1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader,  

                                                
3 Rättegångsbalken SFS 1942:740 
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   2. brott enligt 4 kap. 9 c § brottsbalken, brott enligt 16 kap. 10 a § brottsbalken som inte är 

att anse som ringa, brott enligt 1 § narkotikastrafflagen (1968:64), brott enligt 6 § första 

stycket lagen (2000:1225) om straff för smuggling, eller  

   3. försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 1 eller 2, om sådan gärning är 

belagd med straff.4 

 

6.4 Lag om hemlig kameraövervakning 

 

Vid användandet av hemlig kameraövervakning används olika typer av kamerautrustning för 

att övervaka personer utan deras vetskap. Förutsättningarna för att använda detta hjälpmedel 

är samma som för teleövervakning och teleavlyssning. Detta regleras i lag (1995:1506) om 

hemlig kameraövervakning.  

 

1 § Hemlig kameraövervakning innebär att fjärrstyrda TV kameror, andra optisk elektroniska 

instrument eller därmed jämförbara utrustningar används för optisk personövervakning vid 

förundersökning i brottmål, utan att upplysning om övervakningen lämnas. 

 

2 § Hemlig kameraövervakning får användas vid förundersökning angående 

   1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år,  

   2. försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, om sådan gärning är belagd med 

straff, eller  

   3. annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brottets straffvärde 

överstiger fängelse i två år.5 

 

6.5 Personlig integritet 

 

Myndigheter som använder sig av lagstiftning gentemot den enskilde individen måste ta stor 

hänsyn till dennes personliga integritet. Detta innebär att så långt som möjligt undvika 

tvångsåtgärder som kränker den personliga integriteten hos människor.  

 

                                                
4 Rättegångsbalken SFS 1942:740 
5 Lag om hemlig kameraövervakning SFS 1995:1506 
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Ett av de starkaste argumenten som talar mot en lagstiftning gällande hemlig rumsavlyssning 

är just risken att det skulle kunna komma att drabba personer som inte är inblandade i den typ 

av brott som man försöker förebygga. Det anses inte vara någonting som hör hemma i modern 

demokrati eftersom staten inte skall kunna utöva sådan kontroll av den enskilde medborgaren. 

Detta tas upp och regleras både på internationell nivå genom Europakonventionens 8 artikel 

samt i Regeringsformen som är en av Sveriges grundlagar. 

 

6.6 Europakonventionen och Regeringsformen 

 

I Europakonventionens 8 artikel står följande om rätten till privatliv och skydd mot 

inskränkning om inte annat följer av lagstiftning. 

 

Artikel 8 - Rätt till skydd för privat- och familjeliv  

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.6 

 

Som tidigare nämnts kan man utläsa ur andra punkten ovan att de rättigheter som omfattas av 

Europakonventionen kan ändras genom lagstiftning om det av hänsyn till demokratiska 

grundprinciper och till skydd för olika statliga intressen anses vara skäligt.   

Detta är en lucka i internationell rätt som ger möjlighet att propagera för en lagstiftning som 

skulle kunna inskränka på enskilda rättigheter och privatliv. Här ger man möjlighet att vidta 

åtgärder för att skydda det allmänna om det så krävs.  

Frågan som då uppstår är på vilket sätt detta skall avgränsas utan att man går för långt i 

ambitionen att ta tillvara såväl statliga som allmänna intressen. Artikel 8 andra punkten är 

därför ur denna synvinkel högst relevant i debatten kring hemlig rumsavlyssning.  
                                                
6 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. 
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Även i Regeringsformen går det att utläsa att staten skall värna för det allmänna intresset i 

form av den enskildes rätt till privatliv. Här kan man tydligt se kopplingen till 

Europakonventionen och vad som nämns om exempelvis demokrati.  

 

1 kap 2 § stycke 3   Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom 

samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna skall 

verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället...  

I 1 kap 2§ Regeringsformen anges riktlinjer för hur samhället skall verka när det gäller 

allmänna rättigheter i relation till varje medborgare. Riktlinjerna som sådana bör inte ses som 

rättsligt bindande utan skall fungera mer som vägledande redskap för den samhälleliga 

verksamheten. 

 

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. Lag (1976:871) 

 

2 kapitlet 6 § tar upp liknande saker som det diskuterats ovan kring Regeringsformen 1:2. Den 

väsentliga skillnaden mellan de två är att den senare ska fungera som ett lagreglerat skydd 

mot de ingrepp som nämns i paragrafen ovan.  

 

I övrigt finns det redan lagstiftning som inskränker på dessa skydd. Exempel på en sådan är 

husrannsakan enligt Rättegångsbalkens 28:e kapitel. 

 

2 kap 12 §   De fri- och rättigheter som avses i 1 § 1-5 samt i 6 och 8 §§ får i den 

utsträckning som 13-16 §§ medgiver, begränsas genom lag. Begränsning som avses i första 

stycket får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt 

samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det 

ändamål som har föranlett den och ej heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den 
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fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsning får ej göras enbart 

på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning... 

 

2:a kapitlet 12§ behandlar de rättigheter Sveriges medborgare har i enlighet med 

Regeringsformen kopplat till Europakonventionens riktlinjer. Dessa kan endast begränsas 

genom lagstiftning utifrån exempelvis de förutsättningar som nämns i Europa konventionens 

8 artikel eller de förutsättningar som tas upp i Regeringsformen 2: 12. Exempel på sådan 

redan befintlig lagstiftning är Rättegångsbalkens 28 kapitel som reglerar bestämmelser 

gällande husrannsakan samt kroppsvisitation.7 

 

6.7 Kriterier för användandet av hemlig rumsavlyssning 

 

De krav som angetts i det aktuella lagförslaget gällande användning av hemlig 

rumsavlyssning är i grunden att brottet som ska utredas inte har ett föreskrivet lägsta straff än 

fängelse fyra år. Exempel på brott som omfattas av detta är mord BrB 3:1, dråp BrB 3:2, 

grovt rån BrB 8:6, grov mordbrand BrB 13:2 eller allmänfarlig ödeläggelse BrB 13:38.  

 

Även andra brott som inte i sig har ett föreskrivet minimistraff som innebär fängelse i minst 

fyra år men det med hänsyn till omständigheterna gör att det kan antas att brottets straffvärde 

kommer att överstiga fängelse i fyra år kan komma att vara föremål för hemlig 

rumsavlyssning.  

De brott där man med hänsyn till omständigheterna kan anta att straffet blir högre än fängelse 

i 4 år är följande:  

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, 

                                                
7 Regeringsformen SFS 1974:152 
8 BrB: Brottsbalken 
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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, 

– försök, förberedelse eller stämpling till ett sådant brott som avses ovan, om sådan gärning 

är belagd med straff och det med hänsyn till omständigheterna kan antas att gärningens 

straffvärde överstiger fängelse i fyra år. 

Utöver detta så anges i lagförslaget att polisen endast skall få använda sig av hemlig 

rumsavlyssning då någon är skäligen misstänkt för något av de brott som nämnts, att åtgärden 

är av synnerlig vikt för utredningen och att skälen för åtgärden uppväger det intrång eller 

men i övrigt som hemlig rumsavlyssning skulle innebära för den som är misstänkt för brott 

eller annan part som skulle kunna drabbas av intrång på grund av detta.9 

      

7. Resultat 

 
Den politiska debatten kring buggning visar på tydliga argument som både är för och emot en 

ny lag som skulle omfatta ett tvångsmedel vilket skulle innebära att polisen ges rätt att ta sig 

in i olika utrymmen och lokaler för att placera avlyssningsapparatur. Frågorna som 

uppkommer i detta läge är om hemlig rumsavlyssning är ett effektivt sätt arbete att förebygga 

flera typer av brott eller om det är avgränsat till en viss typ av brottslig verksamhet.  

 

7.1 Politiska röster emot en ny lag om hemlig rumsavlyssning 

 

7.1.1 Vänsterpartiet 

                                                
9 prop.2005/06:178 
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I en motion mot den dåvarande sittande socialdemokratiska regeringens lagförslag säger 

Vänsterpartiet att de anser att hemlig rumsavlyssning skulle innebära ett alldeles för stort 

ingrepp på den personliga integriteten. Vidare anser Vänsterpartiet att vare sig behovet eller 

effektiviteten av detta tvångsmedel är bevisat i sin helhet. Det finns inga konkreta belägg i 

dagsläget som visar att detta skulle vara ett effektivt hjälpmedel för att förebygga brott. 

Integritetskränkningen som denna åtgärd skulle innebära för den enskilde är något som 

Vänsterpartiet anser med all tydlighet framgår i lagförslaget.  

 

Detta är ett kraftigt argument för att inte godta ett lagförslag som detta. Vidare instämmer 

Vänsterpartiet i lagrådets åsikter kring lagförslagets straffvärde det vill säga att det ”kan 

antas” att brottets straffvärde ska överstiga fyra år inte är tillräckligt. Vänsterpartiet menar att 

lagrådets förslag om att höja detta till ”med hänsyn till omständigheterna föreligger 

övertygande skäl att anta att brottets straffvärde överstiger fängelse i fyra år” i stället borde 

gälla.  

 

Vänsterpartiet menar även att misstankegraden för de aktuella brotten är alldeles för lågt satt. 

”Skälig misstanke” är en för svag grad av misstanke i förhållande till vad åtgärden innebär för 

den enskilde individen, misstankegraden skulle här i stället vara ”på sannolika skäl”.  

 

Om avsikten är att använda hemlig rumsavlyssning för att förebygga grova brott så måste 

även misstankegraden för dessa brott vara hög för att enskilda personer som inte är 

inblandade skall riskera att drabbas i onödan. 

 

När det gäller terroristbrott konstaterar Vänsterpartiet att många länder använder sig av 

hemlig rumsavlyssning för att kunna förebygga den här typen av brott. Dock har man trots 

tillgången till denna typ av tvångsmedel inte lyckats förhindra de största attentaten av 

terrorister. Som exempel nämns de två passagerarflygplan av typen Boeing 747 som kapades 

av terrorister och kraschade in i World Trade Center i USA den 11 september 2001. 

Vänsterpartiet nämner även i sin motion vikten av att behovet för ett sådant tvångsmedel ska 

redovisas i enlighet med Europakonventionens 8 artikel10 där det framgår att intrånget måste 

                                                
10 se tidigare avsnitt 
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ställas i proportion till behovet. Detta anser Vänsterpartiet inte uppfylls i den föreslagna 

lagstiftningen som den ser ut nu.11 

 

 

 

 

7.1.2 Miljöpartiet 

 

Även Miljöpartiet ställer sig emot förslaget om hemlig rumsavlyssning och åberopar samma 

argument som Vänsterpartiet, men Miljöpartiet men lägger tyngdpunkten på den enskilde 

individens skydd mot statens ingrepp. 

 

I anslutning till detta tar man upp betydelsen av grundlagens skydd för varje medborgare i 

form av Regeringsformen samt internationella stadgar genom Europakonventionens 8 artikel. 

Proportionen av ett handlande måste stå i relation till det man vill uppnå.  

 

Miljöpartiet menar även att resultaten av de olika typer av hemlig avlyssning som redan finns 

inte är tillräckligt effektiva i nuläget för att man skall kunna argumentera för en lagstiftning 

som omfattar hemlig rumsavlyssning. Vidare menar de att om lagförslaget går igenom så 

skapas möjligheter för staten att kontrollera folket på ett sätt som lätt kan förknippas med 

icke-demokratiska styren. När det gäller domstolarnas ansvar att ta tillvara olika rättigheter 

för varje medborgare riktas kritik mot möjligheten att göra en rättslig prövning på varje 

enskilt fall där man använder sig av hemliga tvångsmedel är starkt begränsad.12 

 

7.2 Politiska röster för en ny lag om hemlig rumsavlyssning 

 

7.2.1 Kristdemokraterna  

 

Kristdemokraterna anser att polisen borde få använda hemlig rumsavlyssning som ett 

tvångsmedel för att kunna utveckla sina arbetsmetoder.  

 
                                                
11 Motion 2006/07:Ju255 
12 Motion 2006/07:Ju5 
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Partiet anser dock att lagförslaget måste kompletteras med anledning av att det enligt 

Kristdemokraterna finns brister i förslaget. En av dessa brister är att den som blivit föremål 

för hemlig rumsavlyssning i efterhand skall ha rätt att bli underrättad om att denne blivit utsatt 

för tvångsåtgärden och orsaken till detta. I rättegångsbalken13 14 finns det tydliga direktiv som 

säger att en person som utsatts för tvångsmedlet skall underrättas om grunden till detta och 

vad som föranlett åtgärden. Den nuvarande lagstiftningen kring hemliga tvångsmedel 

omfattas inte av bestämmelser som säger att en sådan underrättelse skall äga rum. 

Kristdemokraterna anser att en likadan underrättelseskyldighet bör finnas för den redan 

befintliga lagstiftningen innan det införs en lag om hemlig rumsavlyssning.  

 

Ytterligare en fråga som är av vikt är att det borde finns tydligare bestämmelser i lagförslaget 

om hur man skall kunna ersätta personer som oskyldigt utsatts för hemlig avlyssning.  

Det skall vara klargjort på vilket sätt en person skall ha möjlighet att ansöka om skadestånd 

om man anser sig ha blivit kränkt. Då denna typ av tvångsmedel är ett intrång i den enskildes 

integritet bör frågan om eventuell ersättning var klargjord. När det gäller regleringen av 

tvångsmedelsanvändning anser Kristdemokraterna att kontrollen bör ligga på en 

parlamentarisk nivå. Detta för undvika brister i regleringen av tvångsmedlet som sådant. 

 

7.2.2 Centerpartiet 

 

I likhet med Kristdemokraterna är Centerpartiet positivt inställda till en lag om hemlig 

rumsavlyssning som är genomarbetad och tydlig. Dock anser partiet att behovet av hemlig 

rumsavlyssning inte får sättas före den personliga integriteten och människors rätt till 

privatliv, utan måste prövas ur en integritetsaspekt först. 

 

Centerpartiet menar att den drabbade personen skall underrättas på lämpligt sätt då 

myndigheter har använt sig av hemlig rumsavlyssning. Underrättelsen skall vara lagstadgat 

och ett krav vid tvångsmedelsanvändning på liknande sätt som i Rättegångsbalkens 

bestämmelser om underrättelse vid användande av andra tvångsmedel mot person. 

                                                
13 ex. RB § 24:9 avseende gripande, anhållande. 
14 ex. RB § 28:7 st 2 avseende husrannsakan 
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Underrättelsen till den drabbade ska ske så fort som möjligt då det inte längre kan vara till 

men för utredningsarbetet. 15 

 

7.2.3 Moderaterna och Folkpartiet 

 

I sin partipolitiska agenda tar både Folkpartiet och Moderaterna upp frågan om hemlig 

rumsavlyssning. Utgångspunkten är diskussionen kring den organiserade brottsligheten i 

samhället men även det ökade terroristhotet i världen generellt kopplat till vilka åtgärder som 

måste vidtas för att bekämpa den. Det är oklart vad de har för argument eftersom någon 

motion riktad till lagförslaget om hemlig rumsavlyssning inte är skriven.1617 

 

7.3 Säkerhetspolisens behov av hemlig rumsavlyssning 

 

Säkerhetspolisen arbetar med att förebygga brott som är så allvarliga att de kan innebära ett 

direkt hot mot den nationella säkerheten. Detta kan även innefatta saker som 

terroristbekämpning, personskydd av politiker osv.  

 

I ett remissvar gällande lagförslaget om hemlig rumsavlyssning ställer Säpo sig frågande till 

huruvida de har möjlighet att använda en eventuell ny lagstiftning eftersom det nuvarande 

förslaget inte omfattar den typ av brott Säpo normalt arbetar med. Detta beror på att flertalet 

brott som exempelvis spioneri, olovlig kårverksamhet osv inte har ett minimistraff på fyra år 

som lagförslaget föreslår. Detta innebär svårigheter för Säkerhetspolisen att kunna använda 

sig av hemlig rumsavlyssning. 

 

Vidare ställer sig Säpo frågande till Åklagarnas begränsade möjligheter att ta interimistiska 

beslut i frågan. Det kommer att finnas ett behov av att fatta snabba beslut i fråga om hemlig 

rumsavlyssning och därför är det viktigt att åklagare ges möjlighet att fatta interimistiska 

beslut om användning av tvångsmedlet. För att polisen skall ha möjlighet att ingripa snabbt 

mot vissa kriminella element är det viktigt att den här typen av beslut kan fattas utan 

dröjsmål.  

                                                
15Motion 2005/06:Ju56 
16Motion 2005/06:m008 
17Motion 2005/06:fp113 
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Får polisen kännedom om att ett möte eller samtal kommer äga rum inom viss tid kan ett 

intermistiskt beslut vara avgörande för att de överhuvudtaget får tag i viktigt information. 

Jämförelser görs med andra europeiska länder som Danmark, Norge och Nederländerna. I 

dessa länder har åklagare möjlighet att fatta intermistiska beslut till skillnad från i Sverige. 

 

Möjligheten att använda sig av hemlig rumsavlyssning skall inte tidsbegränsas så att det 

innebär praktiska olägenheter. Förberedelser inför hemlig rumsavlyssning kan i vissa fall ta 

upp till ett par månader och bör därför inte tidsbegränsas. Arbetet med förberedelser inför 

hemlig rumsavlyssning bör föregås av ett beslut om tillstånd att använda sig av tvångsmedlet. 

 

Vidare vill Säpo att det ska finnas en lagstadgad möjlighet att bereda sig tillträde till ett 

utrymme som skall avlyssnas. Detta kan även utgöras av ett objekt som finns inne i detta 

utrymme, till exempel ett fordon av något slag. Säpo vill att det tydligt skall framgå att 

myndigheter som arbetar med brottsbekämpning har rätt att sätta olika larmanordningar ur 

spel. 

 

I sitt remissvar tar Säpo upp exempel från Tyskland där hemlig rumsavlyssning varit effektiv. 

Under 1998-2003 har hemlig rumsavlyssning använts under totalt 155 operationer. Studier 

gällande dessa operationer har visat att användningen av hemlig rumsavlyssningen har varit 

av stor betydelse i rättegångssammanhang i 30 procent av fallen. Slutligen delar Säpo den 

dåvarande regeringens uppfattning att det finns ett tydligt behov att kunna använda hemlig 

rumsavlyssning inom Säpos verksamhetsområde.18 

 

8. Diskussion 
 

I det argument som de olika politiska partierna har finns det vissa skillnader i åsikterna kring 

en lagstiftning om hemlig rumsavlyssning. Några av huvudpunkterna är till exempel frågan 

om underrättelse, straffskalan för de aktuella brotten, misstankegraden samt vilka platser 

polisen kan tänkas få använda sig av detta. Det allra främsta motargumentet verkar vara 

                                                
18 Promemoria från Säkerhetspolisen Ju2005/9318/Å 
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integritetsfrågan där samtliga partier, även de som förespråkar lagförslaget, hänvisar till 

Europakonventionen och Regeringsformen. Vidare anses det att tvångsmedlet inte skulle vara 

ett tillräckligt effektivt verktyg i arbetet mot att förebygga brottslighet.  

 

De partier som förespråkar ett lagförslag är i stort positivt inställda till en lag om hemlig 

rumsavlyssning men poängterar att det är viktigt att tvångsmedlet bör föregås av omfattande 

kontroll och reglering. Detta för att skydda den personliga integriteten så långt som möjligt.   

 

Säkerhetspolisen däremot hävdar att lagförslaget som det ser ut inte skulle vara användbart 

för deras del om straffskalan ser ut som den gör nu. Detta kan kopplas till frågan om 

tvångsmedlets eventuella effektivitet i sammanhanget. Här menas att de brott som är 

synonyma med Säkerhetspolisens verksamhet inte kommer att omfattas av hemlig 

rumsavlyssning. Detta innebär enligt Säkerhetspolisens mening svårigheter att utreda vissa 

brott riktade mot rikets säkerhet.  

 

Konsekvensen av detta är att lagförslaget möjligen bör ses över och då inte bara ur 

integritetsaspekter utan även funktionella aspekter. Ur ett politiskt perspektiv är det 

fortfarande frågor som måste utredas innan en ny lag på området kan vara aktuell. Från ett 

polisiärt perspektiv som flera av partierna nämner, är hemlig rumsavlyssning inte tillämpbart 

om det inte finns tydliga direktiv. I propositionen tar man upp frågan om den enskildes 

rättigheter och risken för att tredje part skall drabbas, men missar enligt kritikerna viktiga 

beslutsfrågor. 

 

Huvudpunkterna kretsar kring Säkerhetspolisens roll i sammanhanget och på vilket sätt man i 

den nya lagen kan garantera den enskildes rättigheter. Paragraferna i både Regeringsformen 

och Europakonventionen ger möjlighet att tänja på dessa grundläggande rättigheter. Den 

socialdemokratiska regeringens proposition tar varken upp möjligheterna till ersättning eller 

den misstänktes rättigheter i form av underrättelse. Till dess att dessa frågor är utredda är 

propositionen inte genomförbar, detta är något som visar på betydelsen av grundläggande 

mänskliga fri- och rättigheter. Alla partierna ställer sig frågande till dessa saker men skiljer 

sig på planet att de har olika inställning till en lag om hemlig rumsavlyssning i ett senare 

skede. 
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9. Slutsatser 
 

I detta arbete har vi tagit upp argument både för och emot ett lagförslag om hemlig 

rumsavlyssning. Resultatet har visat att det finns en betydande politisk debatt som har 

utgångspunkt i grundlagar och internationella lagar som har till uppgift att skydda den 

enskilde medborgaren.  

 

För polisen är det viktigt att ett tvångsmedel som används som redskap för att förebygga 

brottslighet ger någon typ av resultat. I och med att rumsavlyssning innebär ett stort intrång 

för den som utsätts för det måste resultatet stå i proportion till intrånget. Detta tas upp som 

argument, vi håller till viss del med, dock anser vi att resultatet inte alla gånger måste vara 

hundra procentigt för att anses vara effektivt.  

 

Som exempel tar motståndare till lagförslaget upp att länder som USA där hemlig 

rumsavlyssning är tillåtet, trots detta blivit utsatta för terrordåd med omfattande person- och 

materiella skador som följd. Att detta skulle vara argument nog för att bortse från de gånger 

hemlig rumsavlyssning hjälpt polisen i sitt arbete anser inte vi föreligger. Att bojkotta 

lagförslaget på enbart dessa grunder tycker vi vore som att ta bort de automatiska 

trafikövervakningskameror som finns på svenska vägar endast på den grunden att folk ändå 

kör för fort och omkommer i trafiken. Med detta menar vi inte att terroristbrott och 

hastighetsöverträdelser är jämförbara, utan vi menar att polisen med olika sorters hjälpmedel 

ges utökade möjligheter att lagföra personer som annars är svåra att få fast. 

 

Relaterat till detta tycker vi dock att lagförslaget inte tar upp huruvida ett tvångsmedel som 

detta skulle kunna användas på bästa sätt. Vi anser att det innebär ett stort praktiskt problem 

om exempelvis åklagare inte har möjlighet att fatta tillfälliga beslut som gör det möjlighet för 

polis att snabbt påbörja avlyssning. 

 

Grova brottslingar blir allt effektivare, de har ofta bra insyn och kunskap om hur rättsväsendet 

arbetar. Därför bör polisen ha tillgång till hemlig rumsavlyssning som tvångsmedel. De 

metoder som kriminella använder blir mer omfattande och åtgärderna mot denna typ av 
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brottslighet måste även förbättras. Vi anser att hemlig rumsavlyssning kan vara ett mycket 

effektivt hjälpmedel om det används på rätt sätt under rätt förutsättningar.  

 

De partier som anser att underrättelse till den drabbade är betydelsefull för rättssäkerheten har 

en viktig poäng i relation till skyddet för den privata integriteten. Detta är något som vi tycker 

är oerhört viktigt, tittar man på annan lagstiftning på området finns det inte ett lagstiftat krav 

att den som blivit drabbad av hemliga tvångsmedel måste underrättas om detta och varför. Vi 

anser att detta är problematiskt och bör ändras om möjligt. 

 

Vidare får vi intrycket av att de kritiska röster som åberopar skyddet mot integriteten drar 

slutsatsen att en lag som denna skulle komma att användas mot i stort sett vem som helst. Det 

faktum att så ej kommer vara fallet anser vi är något som tydligt framgår i lagförslagets 

kriterier kring användandet av hemlig rumsavlyssning. Möjligheten för polisen att använda 

hemlig rumsavlyssning regleras av lagförslaget, och kommer därigenom att användas 

restriktivt. Det som dock bör ses över är när och hur det är möjligt för instanser som 

exempelvis Säkerhetspolisen att använda sig av hemlig rumsavlyssning. I fråga om hemlig 

kameraövervakning och hemlig teleavlyssning utses det i båda fallen ett ombud som skall 

övervaka och tillvara ta den enskildes intressen utan att den överhuvudtaget meddelas eller 

underrättas. Syftet med detta är att ombudet skall kunna ta del av de aktuella ärendena och 

överklaga rättens beslut. 

 

I samhället som det ser ut idag går det inte att underskatta hoten från terrorister och spioneri. 

Detta är ett internationellt problem som Sverige bör anpassa sig till genom en uppdaterad 

lagstiftning på området.  

 

Vi anser därför att lagförslaget bör vara anpassat så att även Säkerhetspolisen skall kunna 

använda sig av det.  

 

Misstankegraden skälig misstanke är en låg utgångspunkt för de brott som skall omfattas av 

hemlig rumsavlyssning. Om åtgärden syftar till att underlätta komplicerade och omfattande 

utredningar och målet samtidigt är att skydda grundläggande rättigheter bör misstankegraden 

på sannolika skäl kunna fungera bättre i ett större perspektiv.  
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Vi anser att på sannolika skäl kan komma att fungera bättre om fokus ligger på att eliminera 

risken att någon som är att anse som oskyldig drabbas. Dock är tankarna kring skälig 

misstanke inte helt utan relevans. Om vi utgår från att en person som är ”skälig misstänkt” för 

ett av de brott som nämns i lagförslaget och anledningen till att polis och åklagare väljer att 

genomföra en hemlig rumsavlyssning mot denne är att höja misstankegraden till ”på 

sannolika skäl” och på så sätt lättare kunna få honom anhållen, häktad samt lagförd för brott 

än om han bara var ”skäligen misstänkt”.  

 

Slutligen anser vi att polisen bör ges möjlighet att ha hemlig rumsavlyssning som ett 

komplement till de tvångsmedel som redan finns. Hemlig rumsavlyssning ska inte ses som 

ännu ett tvångsmedel för svensk polis som kan komma att missbrukas utan naturligtvis som 

ett hjälpmedel för att komma åt den typ av kriminalitet som samhället i stort ser som 

allvarligast. 
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