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JFT 5–6/2015 s. 493–509

Jur.dr., universitetslektor, Lena Landström, Umeå universitet

Hemliga tvångsmedel i brottsutredande syfte –  
Vem kan säga nej?1

1. Inledning

Vid tvångsmedelsanvändning behöver avvägningar göras mellan behovet av en 
effektiv brottsbekämpning, som här avser att kunna utreda och i förlängningen 
lagföra brott, och intresset av skyddet för enskildas integritet. De hemliga 
tvångsmedlen kan vara mycket integritetskränkande, inte minst med den mo-
derna tekniken. De kan också drabba fler personer än den som tvångsmedlet 
primärt riktas mot. 

Det karakteristiska för de hemliga tvångsmedlen jämfört med andra tvångs-
medel är just hemligheten. Både prövningen av om tvångsmedlet ska tillåtas och 
verkställigheten av det sker i hemlighet; annars tappas själva poängen med att 
använda tvångsmedlet. Det innebär att utmaningen för lagstiftaren är att skapa 
legitimitet för reglerna och regeltillämpningen samt att motverka att reglerna 
missbrukas, eller misstänks kunna missbrukas. Då tillämpningen inte är öppen 
för insyn är det också svårt för utomstående att kunna avgöra vilket faktiskt 
behov som egentligen finns av att använda sådana metoder i det brottsutredande 
arbetet. 

I denna artikel behandlas framväxten av de hemliga tvångsmedel som är 
tillåtna i svensk rätt, där två linjer kan ses i rättsutvecklingen. Den ena är att nya 
tvångsmedel införs genom tillfälliga lagar, som sedan blir permanenta och att 
tillämpningsområdet för befintliga tvångsmedel utökas successivt. Den andra är 
att parallellt införs nya varianter av kontroll och tillsyn som legitimerar det utö-
kade tillämpningsområdet. 

Artikeln inleds med en orienterande beskrivning av vilka hemliga tvångs-
medel som är tillåtna, vad de innebär och i vilka situationer de kan användas. 
Därefter redogörs för olika former av kontroll och tillsyn som förekommer, och 
frågor som uppkommer då behovet och nyttan av tvångsmedelsanvändningen 
ska bedömas. Avslutningsvis diskuteras vad rättsutvecklingen kan innebära för 
framtiden och vilken roll olika aktörer kan komma att få.

I artikeln behandlas endast hemliga tvångsmedel i brottsutredande syfte. I 
svensk rätt finns också möjlighet att använda hemliga tvångsmedel i andra syf-

1 Artikeln är tillkommen inom ramen för projektet »Polisarbetet – mellan effektivitet och 
rättsstatlighet», finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Jag tackar mina kollegor Mattias 
Hjertstedt och Kajsa Henning Mäki för värdefulla kommentarer på ett tidigare utkast. 
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ten, särskilt det (brotts)förebyggande syftet.2 Den regleringen lämnas dock ut-
anför.3 

2. De hemliga tvångsmedlen i brottsutredande syfte

De hemliga tvångsmedlen skiljer sig åt beroende på vilken information som ska 
samlas in och sättet som informationen samlas in på. De tvångsmedel som är 
tillåtna enligt svensk rätt är hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, 
hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning 
och hemlig rumsavlyssning (s.k. buggning).4 Till de hemliga tvångsmedlen har 
även räknats kvarhållande av försändelse, s.k. postkontroll, som ger möjlighet 
att hålla kvar försändelser som är under befordran utan att den enskilde vet om 
det.5 Detta tvångsmedel skiljer sig dock från de andra hemliga tvångsmedlen vad 
gäller regleringen av och möjligheten till insyn och kontroll och behandlas inte 
vidare i artikeln.

Benämningarna av de hemliga tvångsmedlen på telekommunikationsområ-
det ändrades för några år sedan för att bättre stämma överens med den tekniska 
utvecklingen. De tidigare använda hemlig teleavlyssning och hemlig teleöver-
vakning ändrades på så sätt att »tele» ersattes med »elektronisk kommunikation».6 
I artikeln används hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation respektive 
hemlig övervakning av elektronisk kommunikation för de nutida varianterna, 
medan tidigare benämningar används då detta är relevant. 

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation innebär att ta del av in-
formation som förmedlas eller har förmedlats via elektroniska kommunikations-
nät. Det kan vara att lyssna på muntliga elektroniska kommunikationer som 
telefonsamtal, men det kan också vara att ta del av skriftliga elektroniska kom-
munikationer i form av text och bild, exempelvis SMS, MMS7och elektronisk 
post.8 

2 Se lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, lagen 
(2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande 
myndigheternas underrättelseverksamhet, lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll och 
lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna 
under krig eller krigsfara m.m.
3 Lagstiftningen om Säkerhetspolisens tillgång till preventiva tvångsmedel analyseras uti-
från konstitutionellt perspektiv i Markus Naarttijärvi, För din och andras säkerhet. Konstitu-
tionella proportionalitetskrav och Säkerhetspolisens preventiva tvångsmedel, (Uppsala: Iustus 
Förlag 2013). 
4 27 kap. 18, 19, 20 a och 20 d §§ rättegångsbalken.
5 27 kap. 9 § rättegångsbalken. Gunnel Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel. När och 
hur får de användas?, 3:e uppl., (Stockholm: Karnov Group 2012), 466.
6 Prop. 2011/12:55 De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elek-
tronisk kommunikation, 57 ff.
7 Short Message Service (SMS) och Multimedia Messaging Service (MMS).
8 Lindberg (2012), 498 ff.
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Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation används för att samla 
information om kommunikationsvägar utan att ta del av själva kommunikatio-
nen.9 Det kan vara uppgifter från de datorsystem som administrerar kommuni-
kationen om vilken trafik som förekommit. Sådan information kan ge en bild av 
den misstänktes kontakter med andra och intensiteten i kontakterna. Det kan 
också vara uppgifter som visar geografisk position för en viss kommunikations-
utrustning som den misstänkte antas använda eller har använt. En sådan uppgift 
kan tala för – eller motsäga – att den misstänkte befunnit sig på en viss plats, 
och därigenom kan det vara möjligt att få en bild av den misstänktes rörelse-
mönster. En s.k. basstationstömning ger uppgift om samtliga kommunikations-
utrustningar som vid en given tidpunkt varit uppkopplade mot en basstation 
inom ett visst geografiskt område, exempelvis brottsplatsen.10 

Vid hemlig kameraövervakning övervakas en person med fjärrstyrd kamera. 
Tvångsmedlet ger även rätt att behandla och bevara bilder som filmats, men det 
tillåter inte att ljud spelas in.11 

Hemlig rumsavlyssning, som är det senaste tillskottet i raden av hemliga 
tvångsmedel, innebär att med ett tekniskt hjälpmedel avlyssna eller ta upp tal. 
Det kan vara tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid samman-
träden eller andra sammankomster som allmänheten inte har tillträde till.12 Syf-
tet ska vara att lyssna på tal, inte på andra ljud, och tvångsmedlet kan användas 
på olika platser både i slutna utrymmen och utomhus, även i bostäder och i 
fordon.13 Vid hemlig rumsavlyssning kan även ett särskilt beslut fattas om att 
den verkställande myndigheten har rätt att i hemlighet skaffa sig tillträde till och 
installera tekniska hjälpmedel på en plats som annars skyddas mot intrång.14

3. Från tillfälliga lagar till permanenta bestämmelser

Den rättsliga regleringen av de hemliga tvångsmedlen återfinns numera i rätte-
gångsbalken. Gemensamt för dem alla är att de först har introducerats genom 
särskilda tidsbegränsade lagar.

På telekommunikationsområdet infördes en första bestämmelse genom en 
tillfällig lag år 1939. Lagen gällde vid utredning av vissa allmänfarliga brott och 
brott mot rikets säkerhet i avvaktan på tillkomsten av rättegångsbalken. Vid ut-
redning av sådana brott var det möjligt att använda både hemlig avlyssning och 

9 Jfr 27 kap. 19 § rättegångsbalken. Meddelanden får även hindras från att nå fram. 
10 Lindberg (2012), 524 f. och 531 f.
11 Prop. 1995/96:85 Hemlig kameraövervakning, 38, och Lindberg (2012), 541 f. 
12 27 kap. 20 d § första stycket rättegångsbalken.
13 Prop. 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning, 97, och Lindberg (2012), 705.
14 27 kap. 25 a § rättegångsbalken. Se vidare Lindberg (2012), 717 ff., och angående den 
senaste lagändringen prop. 2013/14:237 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott, 150 ff. och 
187.
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hemlig övervakning av telefoner. 1939 års lag gällde till utgången av mars 
1941.15 

Med rättegångsbalken infördes en allmän bestämmelse om telefonavlyss-
ning som skulle kunna användas vid utredning av de grövsta brotten. Bestäm-
melsen var kopplad till brottets straffskala och inte till enskilda brott. Den avsåg 
avlyssning av fasta telefoner och började tillämpas när rättegångsbalken trädde 
ikraft år 1948. Bestämmelsen hade en restriktiv tillämpning och användes myck-
et sällan.16 Någon motsvarande bestämmelse som möjliggjorde övervakning av 
telefoner infördes inte. Istället ansågs att detta kunde regleras i administrativ 
ordning. Någon sådan administrativ föreskrift kom dock inte att införas.17 

Först år 1989 infördes en allmän och permanent bestämmelse om hemlig 
teleövervakning i rättegångsbalken.18 I likhet med bestämmelsen om hemlig te-
lefonavlyssning kopplades den till brottets straffskala, men detta tvångsmedel 
gavs ett bredare tillämpningsområde genom att den föreskrivna straffskalan inte 
var lika sträng. 

Vid sidan av rättegångsbalkens bestämmelse om telefonavlyssning fanns 
sedan 1952 en särskild lag som var tillämplig vid förundersökning om brott som 
ansågs särskilt samhällsfarliga, främst vissa allmänfarliga brott och brott mot 
rikets säkerhet.19 Enligt denna lag kunde hemlig telefonavlyssning användas vid 
förundersökning angående vissa i lagen särskilt angivna brott, den s.k. brottska-
talogen, oavsett straffskala och innebar därmed en utvidgning jämfört med rät-
tegångsbalkens bestämmelse. Det var också möjligt att använda hemlig telefon-
övervakning vid förundersökning om de brott som angavs i lagen. 

Den särskilda 1952 års lag var tillfällig, men kom genom successiva förläng-
ningar att gälla i över 50 år. Den ersattes på brottsutredningsområdet så små-
ningom av 2008 års utredningslag. Även den lagen var tillfällig och kom att 
gälla fram till år 2015, då bestämmelserna arbetades in i rättegångsbalken och 
gjordes permanenta.20 Under åren 1969–1976 gällde dessutom en särskild tids-
begränsad lag som angav att rättegångsbalkens bestämmelse om telefonavlyss-

15 Lagen (1939:724) om särskilda tvångsmedel vid utredning rörande brott som avses i 8 
eller 19 kap. strafflagen m.m. (1939 års lag). Därtill fanns en särskild lag (1940:3) om vissa 
tvångsmedel vid krig eller krigsfara m.m., som var tillämplig vid sådana förhållanden. Den 
förlängdes successivt t.o.m. den 30 juni 1945.
16 27 kap. 16 § rättegångsbalken. Det krävdes att det var fråga om brott där det inte kunde 
följa lindrigare straff än straffarbete i två år. Dessutom krävdes att åtgärden var av synnerlig 
vikt för utredningen. 
17 N. Gärde m.fl., Nya rättegångsbalken jämte lagen om dess införande, (Stockholm: P. A. 
Norstedt & Söner 1949), 376. Jfr 2 § kungörelsen (1929:298) angående fastställelse av nytt 
telefonreglemente.
18 27 kap. 19 § rättegångsbalken som infördes genom SFS 1989:650.
19 Lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål (1952 års 
lag).
20 Se lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott (2008 års utred-
ningslag) och lagen (2014:1419) om ändring i rättegångsbalken.
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ning också var tillämplig vid förundersökning om grovt narkotikabrott eller grov 
varusmuggling om smugglingen gällt narkotika.21 

Möjligheten att använda hemlig kameraövervakning infördes år 1996, i en 
särskild tidsbegränsad lag. Även för detta tvångsmedel gjordes en koppling till 
straffskalorna. Lagen förlängdes successivt fram till år 2009, då den arbetades 
in i rättegångsbalken och bestämmelserna blev permanenta.22 Dessutom kunde 
tvångsmedlet användas vid förundersökning om de särskilt samhällsfarliga brot-
ten, oavsett straffskala.23 

I raden av hemliga tvångsmedel infördes slutligen möjligheten till hemlig 
rumsavlyssning år 2008 genom en särskild tidsbegränsad lag. Förutsättningarna 
för att använda detta tvångsmedel reglerades uteslutande i den lagen, och tvångs-
medlet kopplades till brott med den strängaste straffskalan. Därtill fanns en 
kompletterande bestämmelse vid förundersökning om vissa uppräknade brott. 
Lagen förlängdes successivt fram till 2015, då den arbetades in i rättegångsbal-
ken och bestämmelserna blev permanenta.24 

Gemensamt för dessa tvångsmedel är att de har införts genom särskilda la-
gar, som varit tidsbegränsade och därefter som regel förlängts. Så småningom 
har permanenta bestämmelser införts i rättegångsbalken. Även den särskilda 
lagen från 1952 (och den efterföljande 2008 års utredningslag) har med vissa 
justeringar arbetats in i rättegångsbalken. Sammanfattningsvis regleras de hem-
liga tvångsmedlen numera genom permanenta bestämmelser i 27 kap. rätte-
gångsbalken. Kapitlet som heter »Om beslag och hemliga tvångsmedel» inne-
håller 25 paragrafer rörande hemliga tvångsmedel med en egen underrubrik. 
Detta kan jämföras med den enda paragraf som fanns vid rättegångsbalkens 
tillkomst. Legaliseringen av de hemliga tvångsmedlen påbörjades under och 
efter andra världskriget och är idag etablerad och accepterad av lagstiftaren.

4. Förutsättningar för att använda hemliga tvångsmedel

Frågan om i vilka situationer hemliga tvångsmedel kan användas är beroende av 
vilket brott förundersökningen rör. Dessutom krävs att åtgärden är av synnerlig 
vikt för utredningen. Av betydelse är också mot vem tvångsmedlet riktas.25 Vid 

21 Lagen (1969:36) om telefonavlyssning vid förundersökning angående grovt narkotikabrott 
m.m.
22 Se lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning och lagen (2008:855) om ändring i 
rättegångsbalken.
23 Se SFS 1989:651 om ändring av 1952 års lag, 3 § 2008 års utredningslag och lagen 
(2014:1419) om ändring i rättegångsbalken. 
24 Se lagen (2007:978) om hemlig rumsavlyssning och lagen (2014:1419) om ändring i rät-
tegångsbalken.
25 En utförligare framställning finns i Lindberg (2012), 491 ff., 526 ff., 543 ff. och 702 ff. Se 
även Thomas Bring & Christian Diesen, Förundersökning, 4:e uppl., (Stockholm: Norstedts 
Juridik 2009), s. 442 ff., Per-Olof Ekelöf, Torleif Bylund & Henrik Edelstam, Rättegång. Tred-
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den närmare bedömningen av tillåtligheten ska rättstillämparen även beakta de 
allmänna principerna för tvångsmedelsanvändning, där särskilt proportionali-
tetsprincipen får betydelse.26 

Straffskalor och brottstyper

Möjligheten att använda de hemliga tvångsmedlen har som framgått ovan rent 
lagtekniskt knutits till straffskalor och inte till brottstyper. Hemlig övervakning 
av elektronisk kommunikation får användas vid förundersökning om brott där 
minimistraffet är sex månaders fängelse, medan hemlig avlyssning av elektro-
nisk kommunikation och hemlig kameraövervakning kräver att det rör förunder-
sökning om brott där minimistraffet är två år. Hemlig rumsavlyssning däremot 
får endast användas vid förundersökning om brott där minimistraffet är fyra års 
fängelse. För hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig ka-
meraövervakning finns en kompletterande regel med en så kallad straffvärde-
ventil, som möjliggör att tvångsmedlen kan användas om straffvärdet för det 
aktuella brottet kan antas överstiga fängelse i två år. Vid brott med de angivna 
minimistraffen kan respektive tvångsmedel även användas vid förstadierna (för-
sök, förberedelse och stämpling) till dessa brott i den mån detta är kriminalise-
rat.27

Därtill har ansetts att de hemliga tvångsmedlen ska få användas vid förun-
dersökning om vissa brott som ansetts särskilt samhällsfarliga och svårutredda 
även om straffskalan inte alltid är tillräckligt sträng. Därför finns det utöver de 
generella bestämmelserna med koppling till straffskalan kompletterande be-
stämmelser som gäller vid förundersökning om sådana brott. Enligt dessa får de 
hemliga tvångsmedlen på telekommunikationsområdet och hemlig kameraöver-
vakning användas vid förundersökning om exempelvis sabotage, kapning och 
spioneri.28 Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation får dessutom 
användas vid förundersökning om dataintrång och barnpornografibrott, och vid 
normalgraden av narkotikabrott och narkotikasmuggling.29 

je häftet, 7:e uppl., (Stockholm: Norstedts Juridik 2006), 87 ff. och Norstedts lagkommentar 
till rättegångsbalken, (»zeteo.wolterskluwer.se»), 27 kap. 18 § ff. 
26 Angående allmänna principer vid tvångsmedelsanvändning se Lindberg (2012), 20 ff., 
Mattias Hjertstedt, Tillgången till handlingar för brottsutredare, (Uppsala: Iustus Förlag 2011), 
129 f., Ingrid Helmius, Polisens rättsliga befogenheter vid spaning, (Uppsala: Iustus Förlag 
2000), 66 ff. och Ekelöf, Bylund & Edelstam (2006), 47 ff.
27 27 kap. 18, 19, 20 a och 20 d §§ rättegångsbalken. Ett tillstånd till hemlig avlyssning av 
elektronisk kommunikation ger även rätt att använda hemlig övervakning av elektronisk kom-
munikation. 
28 27 kap. 2 § jfr med 18, 19 och 20 a §§ rättegångsbalken. Även förstadierna till brotten 
omfattas. Den lagtekniska konstruktionen innebär att vid flera brott kan det hemliga tvångs-
medlet användas redan på grund av bestämmelsen om minimistraff, exempelvis vid förunder-
sökning om grovt sabotage och grovt spioneri. 
29 27 kap. 19 § rättegångsbalken. Detta gäller också förstadierna till brotten.
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Hemlig rumsavlyssning får användas vid förundersökning om spioneri och 
s.k. statsstyrt företagsspioneri. För hemlig rumsavlyssning finns dessutom en 
straffvärdeventil kopplad till några specifika brottstyper, enligt vilken tvångs-
medlet kan användas om straffvärdet för det aktuella brottet kan antas överstiga 
fyra års fängelse. Detta gäller vid förundersökning om bland annat människo-
handel, allvarliga sexualbrott, grovt narkotikabrott och grov narkotikasmugg-
ling.30

Sammantaget innebär reglerna att hemliga tvångsmedel kan användas vid 
förundersökning om ett relativt stort antal allvarliga brott. Kopplingen till de 
föreskrivna straffskalorna innebär att hemlig övervakning av elektronisk kom-
munikation har det vidaste tillämpningsområdet och hemlig rumsavlyssning det 
snävaste. Den särskilda regeln om straffvärdeventil öppnar upp för användning 
av hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig kameraöver-
vakning vid förundersökning om olikartade brott både i brottsbalken och inom 
specialstraffrätten under förutsättning att det aktuella brottet är tillräckligt all-
varligt. Därtill finns de kompletterande bestämmelserna vid förundersökning om 
de samhällsfarliga och svårutredda brotten. Bland dessa finns sådana brott som 
typiskt sett ligger inom Säkerhetspolisens ansvarsområde. Över tid har tillämp-
ningsområdet för de hemliga tvångsmedlen som helhet successivt utökats.

Även om det är teoretiskt möjligt att använda de hemliga tvångsmedlen vid 
förundersökning om en mängd olika brott är det vissa brottskategorier som är 
dominerande i den praktiska tillämpningen. Enligt officiella uppgifter används 
hemliga tvångsmedel framför allt vid förundersökning om narkotika- och 
smugglingsbrott samt våldsbrott.31 Hemlig övervakning av elektronisk kommu-
nikation används också vid förundersökning om tillgreppsbrott, där en relativt 
stor andel av meddelade tillstånd avseende detta tvångsmedel avser den brotts-
typen.32 Hemliga tvångsmedel används också till viss del vid förundersökning 
om ekonomiska brott och sexualbrott eller människohandel, men även andra 
brottskategorier förekommer.33 

30 27 kap. 20 d § rättegångsbalken. Motsvarande gäller för förstadierna till brotten.
31 Av meddelade tillstånd till hemlig övervakning av elektronisk kommunikation år 2014 
avsåg 32 procent förundersökning om narkotika- eller smugglingsbrott och 32 procent vålds-
brott. Motsvarande siffror för övriga tvångsmedel var: hemlig avlyssning av elektronisk kom-
munikation 64 respektive 21 procent, hemlig kamerövervakning 74 respektive 10 procent och 
hemlig rumsavlyssning 44 respektive 56 procent. Åklagarmyndighetens rapport ÅM-A 
2014/1569, Redovisning av användning av vissa hemliga tvångsmedel under 2014, 3. 
32 Av meddelade tillstånd till hemlig övervakning av elektronisk kommunikation år 2014 
avsåg 17 procent förundersökning om tillgreppsbrott, och motsvarande siffra för hemlig avlyss-
ning av elektronisk kommunikation var 2 procent. För hemlig kameraövervakning och hemlig 
rumsavlyssning redovisas ingen användning vid tillgreppsbrott, Åklagarmyndighetens rapport, 
3. 
33 Av meddelade tillstånd till hemlig övervakning av elektronisk kommunikation år 2014 
avsåg 5 procent förundersökning om ekonomiska brott, 3 procent sexualbrott eller människo-
handel och 11 procent övriga brott. Motsvarande siffra var för hemlig avlyssning av elektronisk 
kommunikation 5 procent, 1 procent respektive 7 procent och för hemlig kameraövervakning 
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De officiella uppgifterna visar att användningen av hemliga tvångsmedel har 
ökat över tid.34 Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation är det 
tvångsmedel som är vanligast i praktiken. Det har också det vidaste tillämp-
ningsområdet. 

Synnerlig vikt

En förutsättning för att kunna använda hemliga tvångsmedel är att åtgärden är 
av synnerlig vikt för utredningen. Detta krav uppställs för alla hemliga tvångs-
medel.35 Med kravet avses att åtgärden ska ha en positiv effekt för förundersök-
ningen och effekten ska vara både påtaglig och betydande. Det innehåller ett 
krav på att de upplysningar som åtgärden kan ge når upp till en viss kvalitet och 
inte avser detaljer. Utredningsläget ska också vara sådant att åtgärden är nöd-
vändig. Det ska i princip inte vara möjligt att använda andra metoder.36 Detta 
rekvisit uttrycker den restriktiva tillämpning som de hemliga tvångsmedlen är 
avsedda att ha och att de ska användas i sista hand. 

Misstänkt eller annan

De hemliga tvångsmedlen är främst avsedda att riktas mot den som är misstänkt 
för brott och kan användas då misstankegraden har uppnått en viss nivå, skäligen 
misstänkt. Vid hemlig övervakning och hemlig avlyssning av elektronisk kom-
munikation är det som får övervakas eller avlyssnas det telefonnummer, den 
adress eller den elektroniska kommunikationsutrustning som innehas eller kan 
antas komma att användas av den misstänkte. Tvångsmedlen kan även avse 
förfluten tid, dvs. telefonnummer som har innehafts eller kan antas ha använts.37 

Förutom den misstänktes telefoner kan de båda tvångsmedlen på telekom-
munikationsområdet även riktas mot någon annans telefon. Detta gäller telefon-
nummer, adresser och andra elektroniska kommunikationsutrustningar som det 
finns synnerlig anledning anta att den misstänkte har kontaktat eller kommer att 
kontakta.38 

Angående hemlig kameraövervakning föreskrivs att övervakningen endast 
får avse en plats där den misstänkte kan antas komma att uppehålla sig. För 
hemlig rumsavlyssning krävs att det avser en plats där det finns särskild anled-

6 procent, 0 procent och 10 procent. Hemlig rumsavlyssning användes inte vid någon av dessa 
brottstyper. Åklagarmyndighetens rapport, 3. 
34 Reg. skr. 2011/12:39 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kame-
raövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2010, 10, 13, 16 och 19 f. 
35 27 kap. 20, 20 b, 20 c och 20 e §§ rättegångsbalken. 
36 Prop. 1988/89:124 om vissa tvångsmedelsfrågor, 44 f., prop. 1995/96:85, 29, samt prop. 
2005/06:178, 57 f. och 100. Se vidare Lindberg (2012), 496, 529, 545 och 704.
37 27 kap. 20 § första stycket p. 1 rättegångsbalken.
38 27 kap. 20 § första stycket p. 2 rättegångsbalken.
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ning anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig. Om åtgärden avser någon 
annan bostad än den misstänktes krävs istället att det finns synnerlig anledning 
anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig där. Det är alltså möjligt att 
använda hemlig rumsavlyssning även i annans bostad, men detta ska ha en mer 
restriktiv tillämpning. Vissa platser är undantagna och där får hemlig rumsav-
lyssning inte användas. Det gäller exempelvis tidningsredaktioner, advokatby-
råer, sjukhus och kyrkor.39

Om det inte finns någon som är skäligen misstänkt för brottet kan några av 
tvångsmedlen användas i syfte att ta reda på vem som skäligen kan misstänkas 
för det. Detta gäller för hemlig övervakning av elektronisk kommunikation. Det 
gäller också för hemlig kameraövervakning, om övervakningen avser den plats 
där brottet har begåtts eller en nära omgivning till denna plats.40

Även om avsikten är att de hemliga tvångsmedlen framför allt ska riktas mot 
den misstänkte är det ofrånkomligt att även andra kan drabbas av dem. Vid ex-
empelvis hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation avlyssnas även den 
som den misstänkte ringer till, där även samtal med anhöriga eller vänner kan 
komma att omfattas av avlyssningen. Vid hemlig rumsavlyssning kan även sam-
tal mellan andra personer som förs på den plats som avlyssnas komma att omfat-
tas. Det finns också situationer där själva åtgärden riktas mot en annan inneha-
vare än den misstänkte. 

Proportionalitetsprincipen

För de hemliga tvångsmedlen är proportionalitetsprincipen lagfäst i 27 kap. 1 § 
tredje stycket rättegångsbalken. Där anges att tvångsmedlet endast får beslutas 
om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden 
innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse.41 Detta 
innebär att rättstillämparen i den konkreta situationen behöver göra en avväg-
ning av om skälen för att använda tvångsmedlet väger tyngre än andra motstå-
ende intressen. 

Under den tid då tvångsmedlen varit tillåtna har förutsättningarna för när de 
kan användas successivt förändrats, och har därmed kommit att omfatta ett allt 
vidare tillämpningsområde. Det har skett genom att fler brott omfattas, exem-
pelvis genom införande av en straffvärdeventil. Men även andra förändringar, 

39 27 kap. 20 b och 20 e §§ rättegångsbalken.
40 27 kap. 20 och 20 c §§ rättegångsbalken. Vid hemlig övervakning av elektronisk kom-
munikation är detta begränsat till de brott då hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation 
kan användas, 27 kap.19 § fjärde stycket rättegångsbalken. 
41 Proportionalitetsbedömningen vid hemliga tvångsmedel behandlas närmare i Lindberg 
(2012), 501 f., 530, 548 f. och 710 f. samt utifrån den då gällande lagstiftningen i Helmius 
(2000), 141 f. och 154.
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som möjligheten att använda vissa tvångsmedel innan någon är skäligen miss-
tänkt för brottet, innebär sammantaget ett vidare tillämpningsområde för dem.

5. Kontroll och tillsyn

Eftersom de hemliga tvångsmedlen innebär en stor integritetskränkning som 
dessutom sker i hemlighet finns ett särskilt starkt behov av att legitimera att de 
får användas. Parallellt med den rättsutveckling som skett där legaliseringen av 
och möjligheten att använda dem successivt har utökats har olika varianter in-
förts som syftar till att öka kontrollen av och insynen i användningen av dem.42

Prövning i domstol och offentliga ombud

Länge var det förbehållet rätten att fatta beslut om användning av hemliga 
tvångsmedel, och detta har setts som en viktig rättssäkerhetsgaranti. Fortfarande 
är utgångspunkten att det är rätten som ska pröva sådana frågor, men åklagare 
har getts möjlighet att fatta interimistiska beslut. Detta gäller för alla hemliga 
tvångsmedel utom hemlig rumsavlyssning.43 Åklagarens möjlighet att fatta in-
terimistiska beslut infördes mot bakgrund av det praktiska behovet att kunna 
meddela beslut mycket snabbt oavsett tidpunkt på dygnet. En förutsättning är 
därför att det kan befaras att ett inhämtande av rättens beslut skulle medföra en 
fördröjning av väsentlig betydelse för utredningen.44 Den rättsliga kontrollen av 
interimistiska beslut sker istället på så sätt att beslutet ska underställas rättens 
prövning, och rätten ska pröva beslutet även om det har hunnit verkställas.45 

I avsikt att öka insynen och stärka rättssäkerheten i ärenden om hemliga 
tvångsmedel infördes år 2003 ett system med offentliga ombud i domstolsären-
dena. Deras uppgift är att bevaka enskildas integritetsintressen i allmänhet, och 
de företräder inte den enskilde i ärendet vid domstolen.46 Offentliga ombud ska 

42 I detta avsnitt behandlas ordinär tillsyn och kontroll av hemliga tvångsmedel. Extraordinär 
tillsyn som utövas av JO och JK är därför inte medtagen. Om JO:s roll se Claes Eklundh, »JO, 
domstolarna och de hemliga tvångsmedlen», Juridisk Tidskrift (2003/04), 17–27. 
43 27 kap. 21 och 21 a §§ rättegångsbalken.
44 Prop. 2007/08:163 Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m., 49, prop. 
2011/12:55, 131 och prop. 2013/14:237, 138 ff.
45 27 kap. 21 a § andra och tredje stycket rättegångsbalken. Av paragrafen framgår att om 
rätten finner att det saknats skäl för beslutet får de inhämtade uppgifterna inte användas i en 
brottsutredning till nackdel för den enskilde. I förarbetena har förutsatts att detta inte innebär 
något formellt hinder mot att senare i processen åberopa uppgifterna som bevis, prop. 
2013/14:237, 144. Regleringen väcker dock flera frågor om bestämmelsens innebörd och kon-
sekvenser, som förhållandet till den misstänktes rätt att ta del av utredningen och kunna förbe-
reda sitt försvar samt tillämpningen när de inhämtade uppgifterna är till fördel för den ene och 
till nackdel för den andre. Dessa frågor utvecklas dock inte närmare här. 
46 Prop. 2002/03:74 Hemliga tvångsmedel – offentliga ombud och en mer ändamålsenlig 
reglering, 50.
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förordnas i ärenden om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hem-
lig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning, dvs. ärenden om hemlig 
övervakning av elektronisk kommunikation omfattas inte. I ärendena ska rätten 
hålla ett sammanträde, där åklagaren och det offentliga ombudet ska närvara. 
Det offentliga ombudet har rätt att ta del av det som förekommer i ärendet, att 
yttra sig och att överklaga rättens beslut. Offentliga ombud ska vara eller ha 
varit advokat eller ha varit ordinarie domare. Regeringen förordnar för en tre-
årsperiod personer som kan vara offentliga ombud och i det enskilda ärendet 
utser rätten någon av dessa personer att vara offentligt ombud.47

Underrättelse till enskild

Frågan om enskilda som varit utsatta för hemliga tvångsmedel ska underrättas 
om detta i efterhand har diskuterats vid flera tillfällen i lagstiftningssamman-
hang. När väl sådana bestämmelser infördes angavs att syftet var att den en-
skilde skulle ges möjlighet att bedöma åtgärdens integritetsintrång och kunna 
reagera om han eller hon ansåg att åtgärden stridit mot lag. Till det lades att det 
också kunde hålla tillbaka användningen av hemliga tvångsmedel och bidra till 
en ännu mer noggrann prövning.48 

Samtidigt fanns en medvetenhet om att en fullständig underrättelseskyldig-
het inte är helt oproblematisk och i förarbetena lyftes det allmänna brottsutred-
ningsintresset samt utrikes- och försvarsintressena fram. Det angavs att det fanns 
risk för att en underrättelse kunde röja både den pågående brottsutredningen och 
andra brottsutredningar. Det fanns också risk att verksamhetens inriktning och 
arbetsmetoder rent allmänt kunde röjas. Särskilt lyftes fram att den verksamhet 
som var riktad mot främmande makt och mot kriminella nätverk, grupperingar 
och organisationer kunde skadas bara genom vetskapen om att och det sätt på 
vilket myndigheterna hade intresse för dem.49 Vid den slutliga utformningen av 
underrättelseskyldigheten gjordes en avvägning mellan dessa olika intressen.

Huvudregeln är att den som är eller har varit misstänkt i efterhand ska under-
rättas om det hemliga tvångsmedel som han eller hon varit utsatt för. Om avlyss-
ningen eller övervakningen riktats mot någon annan än den misstänkte, dvs. 
avsett telefonnummer, adress, elektronisk kommunikationsutrustning eller plats 
som innehas av någon annan, ska även innehavaren underrättas.50 Angående 
tidpunkten anges att underrättelsen ska lämnas så snart det kan ske utan men för 
utredningen. Därmed är det på grund av brottsutredningsintresset möjligt att 

47 27 kap. 26–28 §§ rättegångsbalken. 
48 Prop. 2006/07:133 Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga tvångs-
medel, m.m., 30.
49 Prop. 2006/07:133, 30 och 44.
50 27 kap. 31 § rättegångsbalken. Detta gäller för platser som allmänheten inte har tillträde 
till.
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skjuta upp tidpunkten för underrättelsen. Det kan tänkas situationer där den 
förundersökning där tvångsmedlet har använts läggs ned, men det pågår andra 
utredningar där brottsutredningsintresset kvarstår. Som en yttersta tidsgräns 
anges därför att underrättelse ska ske senast en månad efter att förundersök-
ningen avslutades.51 

Från huvudregeln att underrättelse ska ske finns det flera undantag. En un-
derrättelse behöver inte lämnas till den som redan fått del av eller tillgång till 
uppgifterna, exempelvis genom att ha getts möjlighet att ta del av förundersök-
ningen. En underrättelse behöver inte heller lämnas, om den med hänsyn till 
omständigheterna uppenbart är utan betydelse.52 Detta undantag syftar på situa-
tioner där innehavarens integritetsintressen inte kan anses ha kränkts. Som ex-
empel på detta har angetts övervakning av trappuppgångar i flerbostadshus där 
ägaren är ett stort bostadsföretag. Undantaget kan också avse situationer där 
innehavaren är en målsägande eller någon annan som bistår myndigheterna.53 

Ett annat undantag är vissa situationer då det råder sekretess för uppgifterna. 
Detta gäller uppgifter som omfattas av utrikes- eller försvarssekretess eller se-
kretess till skydd för intresset att förebygga eller beivra brott eller till skydd för 
enskildas intressen i sådan verksamhet. I sådana situationer gäller undantag från 
vilken tidpunkt en underrättelse ska ske, och underrättelsen ska skjutas upp till 
dess att sekretess inte längre gäller. Om detta innebär att underrättelsen har 
skjutits upp i ett år från det att förundersökningen avslutades behöver inte någon 
underrättelse lämnas.54 

Slutligen behöver en underrättelse inte lämnas om förundersökningen rör 
vissa brott som ligger inom Säkerhetspolisens ansvarsområde, som brott mot 
rikets säkerhet och terroristbrott.55 Detta undantag ger företräde åt utrikes- och 
försvarsintressena.

Även om det ansetts viktigt att den enskilde ska underrättas om att han eller 
hon har utsatts för hemliga tvångsmedel innebär de två sistnämnda undantagen 
att den enskilde i många fall inte alls behöver underrättas. I dessa fall har brotts-
utredningsintresset samt utrikes- och försvarsintressena bedömts väga tyngre än 
den enskildes intresse av att kunna bedöma integritetsintrånget och bevaka sin 
rätt. 

Vid övervakning och avlyssning är det ofrånkomligt att även andra personer 
än den som åtgärden riktas mot kommer att utsättas för den. Skyldigheten att 
underrätta den enskilde gäller endast misstänkta och andra innehavare. Det inne-
bär att andra utomstående personer som utsatts för övervakning eller avlyssning 

51 27 kap. 31 § fjärde stycket rättegångsbalken, prop. 2006/07:133, 43 och 84.
52 27 kap. 31 § femte stycket rättegångsbalken.
53 Prop. 2006/07:133, 40 f. 
54 27 kap. 33 § första och andra stycket rättegångsbalken.
55 27 kap. 33 § tredje stycket rättegångsbalken jfr med 3 § polislagen (1984:387).
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inte får reda på det. De har inte getts någon möjlighet att kunna bedöma integri-
tetsintrånget och bevaka sin rätt. 

Tillsyn och parlamentarisk kontroll 

Med tiden har det även tillkommit andra former av tillsyn och kontroll över 
användningen av hemliga tvångsmedel. Dels förekommer en särskild parlamen-
tarisk kontroll, dels har det inrättats en särskild tillsynsmyndighet. 

Den parlamentariska kontrollen över användningen av hemliga tvångsmedel 
infördes i början av 1980-talet. Den innebär att regeringen varje år rapporterar 
till riksdagen i vilken omfattning som hemliga tvångsmedel har använts. Rap-
porten tas fram via uppgifter från de brottsutredande myndigheterna, men har 
inte omfattat Säkerhetspolisens verksamhet. I rapporten redovisas bland annat 
antalet personer som har utsatts för hemliga tvångsmedel, antalet tillstånd som 
har meddelats och vilka brottstyper tillstånden har avsett. Rapporten innehåller 
också en redogörelse för myndigheternas uppfattning om i vilken utsträckning 
de hemliga tvångsmedlen har varit till nytta.56 

Den särskilda tillsynsmyndigheten, Säkerhets- och integritetsskyddsnämn-
den (SIN), startade sin verksamhet år 2008. SIN har bland annat till uppgift att 
utöva tillsyn över de brottsbekämpande myndigheternas användning av hemliga 
tvångsmedel och därmed sammanhängande verksamhet.57 Med därmed sam-
manhängande verksamhet avses att tillsynen inte endast omfattar själva över-
vakningen eller avlyssningen. Den omfattar dessutom verksamheten i vidare 
mening, som hur upptagningarna hanteras och att skyldigheten att underrätta 
enskilda efterlevs.58

Tillsynen ska särskilt syfta till att säkerställa att verksamheten bedrivs i 
enlighet med lagar och andra författningar, och ska utövas genom inspektioner 
och andra undersökningar. SIN får uttala sig om konstaterade förhållanden och 
sin uppfattning om behov av förändringar i verksamheten och ska verka för att 
brister i lagar eller andra författningar avhjälps. På begäran av en enskild ska 
SIN också kontrollera om han eller hon har varit utsatt för hemliga tvångsmedel 
och om detta varit lagligen grundat. SIN ska sedan underrätta den enskilde om 
att kontrollen har utförts.59 Om SIN vid kontrollen finner att den enskilde varit 
utsatt för hemliga tvångsmedel i strid mot författningarna ska den enskilde nor-

56 Reg. skr. 2014/15:36 Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under 
år 2013.
57 Förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, 
1 § lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet. Myndighetens upp-
gifter och arbetssätt beskrivs i Sigurd Heuman & Eva Melander Tell, »Om Säkerhets- och in-
tegritetsskyddsnämnden», Svensk Juristtidning (2013), 502–520. 
58 Prop. 2006/07:133, 79. 
59 1 –3 §§ lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet.
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malt underrättas om detta. I förarbetena har förutsatts att informationen till den 
enskilde dock får anpassas till de sekretessregler som gäller.60 

Vid inrättandet av SIN ansågs att nämnden skulle ha en stark parlamentarisk 
anknytning.61 SIN består av tio ledamöter som utses av regeringen för en fyra-
årsperiod. Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie 
domare eller ha annan motsvarande juridisk erfarenhet. Övriga ledamöter utses 
bland personer som har föreslagits av partigrupperna i riksdagen.62 

De olika formerna för att öka kontrollen av och insynen i myndigheternas 
tvångsmedelsanvändning har som regel införts samtidigt med att nya tvångsme-
del har införts, bestämmelserna om dem har gjorts permanenta eller möjligheten 
att använda dem har utvidgats. Systemet med offentliga ombud infördes i sam-
band med att den särskilda straffvärdeventilen infördes och vissa andra utvidg-
ningar av möjligheten att använda hemliga tvångsmedel gjordes.63 Skyldigheten 
att underrätta den enskilde och inrättandet av tillsynsmyndigheten SIN infördes 
vid den tidpunkt då hemlig rumsavlyssning infördes och 1952 års lag ersattes 
av 2008 års utredningslag. Strax därefter arbetades reglerna om hemlig kame-
raövervakning in i rättegångsbalken och permanentades. 

6. Nytta och behov

En fråga som har diskuterats vid flera tillfällen i samband med de olika lagstift-
ningsreformerna är frågan om de hemliga tvångsmedlen verkligen behövs och 
vilken nytta de brottsbekämpande myndigheterna egentligen har av dem. I sam-
band med den senaste lagstiftningsreformen anfördes att när intresset av en ef-
fektiv brottsbekämpning och integritetsintresset ska vägas mot varandra behöver 
det göras en analys av det faktiska behovet av tvångsmedlet och den förväntade 
nyttan av det.64 I förarbetena avsågs med behov hur starkt myndigheten behöver 
informationen och vad den kan antas leda till, vilka möjligheter som finns att 
komma åt informationen på annat sätt och i vad mån tvångsmedlet kan leda till 
att informationen kan fås fram. Behovsbegreppet syftade därmed framåt. Nytta 
handlade snarare om att titta bakåt, att göra en historisk bedömning. För både 
behov och nytta angavs att det handlade om vilken effekt tvångsmedlen hade 
haft och detta skulle beskrivas och analyseras gentemot tvångsmedlets syfte.65 

60 Prop. 2006/07:133, 67, 70 och 81. Se om SIN:s tillämpning av detta, Heuman & Melander 
Tell (2013), 507 f. 
61 Prop. 2006/07:133, 65.
62 5 § lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet.
63 Se närmare lagen (2003:1146) om ändring i rättegångsbalken.
64 Prop. 2013/14:237, 57.
65 SOU 2012:44 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott, 479 f. Se även prop. 2013/14:237, 
61 f.
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I det arbete som föregick lagförslagen gjorde den tillsatta utredningen en 
djupare kartläggning av tillämpningen av hemliga tvångsmedel i de delar som 
var relevanta för utredningen. Kartläggningen gjordes i samarbete med Brotts-
förebyggande rådet och omfattade även en analys av myndigheternas behov och 
nytta av de hemliga tvångsmedlen.66 

I den rapport som regeringen årligen ska lämna till riksdagen inför den 
parlamentariska kontrollen ingår också en bedömning av i vilken utsträckning 
användningen av hemliga tvångsmedel har varit till nytta. Denna baseras på 
myndigheternas egen redovisning och uppskattning av nyttan.67

Av de förarbeten och rapporter som diskuterat frågan om nytta framkommer 
svårigheterna att bedöma den. Det är oklart vad som egentligen avses med nyt-
ta, och vad den ska prövas mot. För de hemliga tvångsmedlen är inte ändamålen 
med dem särskilt angivna i lagstiftningen. Istället får de allmänna ändamålen 
med förundersökningen användas.68 På det brottsutredande området framgår att 
syftet med åtgärden kan vara glidande mot ett brottsförebyggande syfte, särskilt 
i situationer då förstadier till brott är kriminaliserade.69 

Det framgår också att det i en omfattande utredning kan vara svårt att av-
göra vilken information som egentligen har lett till vad då informationen kan 
vara en del i en kedja eller sammantaget med annan information leda vidare. 
Sambandet med det slutliga resultatet blir då inte så tydligt. I myndigheternas 
senaste rapport påpekas att den största svårigheten med redovisningen är att 
bedöma nyttan av de tvångsmedel som förekommit. Myndigheterna pekar bland 
annat på att det i stora mål med flera misstänkta, många avlyssnade samtal och 
ett omfattande utredningsmaterial kan vara svårt att avgöra vilken enskild utred-
ningsåtgärd som lett till resultat.70 

I myndigheternas redovisning har bedömningen av om tvångsmedlet varit 
till nytta gjorts utifrån att uppgifterna från tvångsmedlet utgjort underlag i en 
förhörssituation, använts som överskottsinformation, lett till stärkta misstankar 
mot den misstänkte, lett till användande av annat tvångsmedel mot den miss-
tänkte, lett till användande av annat tvångsmedel mot annan person än den miss-
tänkte, medfört att den misstänkte kunnat avföras från utredningen eller medfört 
att den misstänkte kunnat åtalas. Där anges också exempel på konkreta fall där 
myndigheterna menar att åtgärderna har varit till nytta.71 

Att både situationen då uppgifterna använts som överskottsinformation och 
situationen då en misstänkt kunnat avföras från utredningen räknas med visar 

66 SOU 2012:44, 475 ff. 
67 Reg. skr. 2014/15:36, 23 ff.
68 Lindberg (2012), 491, 526, 543 och 702. 
69 Jfr SOU 2012:44, 174. Se även Lindberg (2012), 489, som anger att i många fall är hem-
liga tvångsmedel framför allt av värde som spaningsmedel, och bidrar endast indirekt till brotts-
utredningen. Hon menar också att lagstiftaren är medveten om detta.
70 Åklagarmyndighetens rapport, 2 och 9. 
71 Åklagarmyndighetens rapport, 4 ff. 
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hur svårt nyttobegreppet är. I fallet med överskottsinformation har de inhämtade 
uppgifterna sedan kunnat användas i en annan förundersökning, där hemliga 
tvångsmedel kanske inte varit tillåtna att använda. Då en misstänkt kunnat av-
föras från utredningen kan detta ha skett efter att han eller hon utsatts för ett 
mycket integritetskränkande tvångsmedel. Naturligtvis har uppgifterna i båda 
dessa fall kunnat komma till användning och varit värdefulla. Det blir däremot 
knepigt om varje situation då inhämtade uppgifter senare har kunnat användas 
ska räknas med i nyttobegreppet. Nyttobegreppet är kopplat till syftet med att 
använda tvångsmedlet i fråga, och ligger till grund för att legitimera att det över 
huvud taget får användas. Om varje situation där uppgifter senare har kunnat 
användas i den pågående eller någon annan förundersökning räknas med innebär 
det att syftet med tvångsmedlet indirekt ges en utökad innebörd. 

7. Framtiden

Det kan konstateras att de hemliga tvångsmedlen har blivit fler och att tillämp-
ningsområdet för dem har utökats. Den rättsutveckling som hittills skett visar 
att de hemliga tvångsmedlen, när de väl införs, så småningom accepteras och 
permanentas. Detta har sammantaget lett till att hemliga tvångsmedel används i 
ökad utsträckning. 

Införande av nya tvångsmedel och utvidgade tillämpningsområden legiti-
meras genom att olika former av kontroll och tillsyn skapas. Denna utveckling 
sker parallellt. Lite tillspetsat kan det uttryckas så att utökningar av tillämp-
ningsområdet för och införandet av nya tvångsmedel legitimeras genom infö-
rande av olika former av kontroll av att de brottsutredande myndigheterna håller 
sig inom det utvidgade området och till regelverket i övrigt. – Likväl ger detta 
möjlighet till en utökad användning av hemliga tvångsmedel.

Flera försök görs att skapa öppenhet utan att därmed åstadkomma insyn i 
den verksamhet som, trots allt, utgår från att den behöver bedrivas i hemlighet. 
När det gäller frågan om vad som kontrolleras med de olika varianterna kan 
följande konstateras. Att de brottsutredande myndigheterna följer regelverket 
kontrolleras av SIN och att metoderna inte överutnyttjas kontrolleras genom den 
parlamentariska kontrollen, där omfattningen av användningen av hemliga 
tvångsmedel redovisas. Domstolsprövningen ska bidra till att tillståndsbeslut 
håller sig inom de rättsliga ramar som lagstiftaren har satt upp, och att domsto-
larna håller sig inom detta kan kontrolleras av de offentliga ombuden. Det som 
är svårare att kontrollera är de fakta som i enskilda fall ligger till grund för 
domstolens beslut. Där är både domstolen och det offentliga ombudet hänvisad 
till den utredning som de brottsutredande myndigheterna presenterar. 

Den fråga som kvarstår är den om nytta, och möjligheten att bedöma nyttan. 
Osäkerhet råder kring vad som avses med nytta, vem som ska avgöra vad som 



Hemliga tvångsmedel i brottsutredande syfte – Vem kan säga nej? 509

har haft nytta och vad nyttan ska mätas mot. Det har anförts att nyttan bör mätas 
mot syftet med åtgärderna. För de hemliga tvångsmedlens del är syftet med dem 
inte uttryckligen angett i lagstiftningen. Utmaningen här är glidningen mellan 
det brottsutredande och det brottsförebyggande syftet. Denna glidning är svår 
att bortse ifrån eftersom det på det här området kan handla om allvarliga brott 
där de negativa konsekvenserna för både samhället och enskilda kan bli mycket 
stora om brottet fullbordas. Det blir också problematiskt om varje situation då 
uppgifter som har hämtats in har kommit till användning räknas med i nyttobe-
greppet.

Det utökade tillämpningsområdet innebär att avvägningen mellan brottsutred-
ningsintresset och integritetsintresset i fler fall flyttas från lagstiftaren till domsto-
larna, där proportionalitetsprincipen får betydelse. I vilken utsträckning en sådan 
proportionalitetsbedömning görs och hur den görs är svårt att veta, eftersom be-
sluten inte motiveras och det som regel råder sekretess för dem. Av regeringens 
årliga redovisning till riksdagen framgår att det är mycket få avslag i domstolar-
na.72 Här fyller de offentliga ombuden en viktig roll, genom att bevaka så att inte-
gritetsintresset lyfts fram och ibland ges företräde. De offentliga ombuden kan 
också genom överklaganden bidra till en utveckling av domstolspraxis. 

Vid all bedrivande av förundersökning finns en inneboende drivkraft att 
samla information. Ökad möjlighet att få information leder (förstås) till ökade 
möjligheter att också få fram den skyldige och att säkra bevisning. Använd-
ningen av tvångsmedel gör det möjligt att hämta in ytterligare information. En 
lagstiftning som utgår från koppling till straffskalan och inte till brottstyper 
öppnar för att kunna använda tvångsmedlen även vid brottstyper som riksdagen 
inte har förutsatt. Enligt de officiella uppgifterna är det få avslag i domstolarna. 
Kanske är det som åklagarväsendet själva anför att åklagarna är väl medvetna 
om den restriktivitet som ska prägla de hemliga tvångsmedlen och den praxis 
som tillämpas i domstolarna, men det kan också ha betydelse att hemliga tvångs-
medel är resurskrävande.73 Framtiden får utvisa i vad mån åklagarna kommer att 
bli mer offensiva i fråga om att använda tvångsmedlen, och hur domstolarna, de 
offentliga ombuden och riksdagen i så fall reagerar på det. 

Avslutningsvis kan konstateras att de hemliga tvångsmedlen har kommit för 
att stanna och de används i ökad utsträckning, även om tillämpningen fortfa-
rande är restriktiv jämfört med andra tvångsmedel. De frågor som kvarstår är 
vilken nytta myndigheterna egentligen har av dem och hur bedömningen av 
nytta ska göras, och vilka rättssäkerhetsgarantier som ska omgärda dem. Här har 
SIN och de offentliga ombuden, liksom domstolarna, en viktig roll för att legi-
timera användningen av dem. Den avslutande frågan är vem som kan säga nej, 
och finns det en bortre gräns?

72 Reg. skr. 2014/15:36, 14 ff.
73 Jfr Reg. skr. 2014/15:36, 22.


