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Abstract 

The main focus of the essay is to investigate if bugging can be justified from two 
ethics perspectives, the teleological and the deontology. I’ve chosen to emanate 
from two specific values which I believe is especially relevant to the ethical 
problems of bugging, efficiency in fighting crime and the personal integrity.  To 
be able to illustrate this conflict between different values did I do an analysis of an 
official report which had the task to explore if Sweden should introduce bugging 
as a new means of compulsion. The official report’s statement was that the police 
should have modern instrument to fighting crimes efficient, including bugging.  

My examination of the report showed that they used several arguments 
derived from both the efficiency in fighting crime perspective and the personal 
integrity perspective. However the conclusion of my analysis is that the answer if 
bugging can be justified depends partly on which ethic perspective the argument 
is assumed from and partly which value of efficiency in fighting crime or personal 
integrity that’s the most important.   

 
Keywords: bugging, integrity, efficiency in fighting crimes, teleological 
perspective, deontology perspective 
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1 Inledning 

Diskussionen om buggning ska införas i Sverige har pågått under en lång period i 
svensk inrikespolitik. Redan 1975 infördes ett förbud mot buggning då det 
konstaterades att metoden skulle innebära alltför stora kränkningar av individers 
grundläggande fri- och rättigheter i förhållande till de eventuella 
effektivitetsfördelar som metoden skulle innebära.1  

Efter attackerna mot World Trade Center 2001 var det dock många människor 
som förstod att det öppna demokratiska samhället är sårbart och att en hårdare 
lagstiftning behövs för att förebygga att liknande attacker ska inträffa igen. I ljuset 
av detta blossade en ny debatt upp i Sverige om buggning bör införas eller vara 
fortsatt förbjudet. Förespråkarna för att buggning ska vara tillåtet argumenterar 
främst utifrån effektivitetsaspekten, att polisen måste få ökade befogenheter i takt 
med att den avancerade brottsligheten breder ut sig. Motståndarna till buggning 
menar å andra sidan att polisens utökade tvångsmedel innebär ett hot mot den 
personliga integriteten och att oskyldiga människor riskerar att drabbas av 
integritetskränkande åtgärder.2 Det är i den här värdekonflikten – effektivitet 
kontra integritet, som min uppsats tar sitt avstamp.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Med teoretisk utgångspunkt i begreppen effektivitet och integritet ämnar jag att 
undersöka hur SOU 1998:46 Om buggning och andra hemliga tvångsmedel, 
populärt kallad för buggningsutredningen, har resonerat kring de båda begreppen. 
Utredningens slutsatser var bl.a. att buggning bör införas som arbetsmetod, men 
då omgärdat av specifika regler på när och hur metoden ska få användas. Mitt 
syfte blir därför att försöka blottlägga den värdekonflikt som förknippas med 
buggningens problematik, d.v.s. om individens integritet ska rangordnas högre än 
brottsbekämpningseffektiviteten, eller vice versa. Poängen med att redogöra för 
den här konflikten är att jag vill visa på att olika normativa logiker kommer fram 
till olika slutsatser. Detta är en central del av en normativ samhällsanalys, där 
svaren på ”bör” frågor varierar beroende på vilket värde som rangordnas högst i 
värdehierarkin.3   

                                                                                                                                                         
 
1 Flyghed, 2000 s.70 
2 Badersten, 2006 s. 31 
3 Badersten, 2006 s. 30 
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En annan viktig del i en normativ analys är att precisera de värden eller begrepp 
som står i fokus för analysen.4 Precis som vid mer traditionellt empirisk forskning 
som undersöker hur något ”är” ställs samma krav på den normativa forskningen 
om att precisera och klargöra de analytiska begrepp som presenteras. Här finns det 
dock en viss skillnad, när den empiriska forskningen hänvisar till verkligheten för 
att förklara eller förstå ett visst fenomen, hänvisar den normativa forskningen till 
hur något bör vara och hur detta kan rättfärdigas.5 För att återknyta detta till fallet 
med buggning behövs alltså normativa logiker för att få stöd för de argument som 
framförs i debatten om buggning. Traditionellt sett har diskussionen om 
normativa ställningstaganden utgått från två olika traditioner, konsekvensetiken 
och pliktetiken.6 Jag anser att dessa båda logiker är relevanta att använda i det här 
sammanhanget då de representerar olika värdepremisser som ibland kan leda till 
helt olika slutsatser om ett visst fenomen är kan rättfärdigas eller inte.7 De här 
resonemangen presenteras i teoriavsnittet där jag redogör för hur man kan 
resonera utifrån konsekvensetiken respektive pliktetiken kring effektivitet och 
integritetsbegreppet. Mitt syfte här är dels att precisera och definiera respektive 
begrepp och dels utarbeta den teori som ligger till grund för idéanalysen av den 
svenska buggningsutredningen.  

Det principiellt viktiga med mitt uppsatsarbete blir därför att försöka få klarhet 
i hur buggningsutredningen har resonerat kring begreppen effektivitet och 
integritet i sin utredning. För att kunna göra detta har jag formulerat två konkreta 
frågeställningar som jag anser vara särskilt relevanta för uppgiften. 

 
• Hur kan man normativt resonera kring begreppen effektivitet och 

integritet utifrån konsekvensetiken respektive pliktetiken? 
 
• Hur har den svenska buggningsutredningen de facto resonerat när man 

diskuterade om buggning ska införas som hemligt tvångsmedel, och hur 
kan den argumentationen anknytas till konsekvensetiken respektive 
pliktetiken? 

 

1.2 Metod 

 Mitt tillvägagångssätt för att besvara de ovannämnda frågeställningarna kommer 
vara att jag i det inledande teoriavsnittet visar på hur man konsekvensetiskt 
respektive pliktetiskt kan resonera kring begreppen effektivitet och integritet. 

                                                                                                                                                         
 
4 Badersten, 2006 s. 22 
5 Badersten, 2006 s. 79-80 
6 Sjölin, 2005 s. 19 
7 Sjölin, 2005 s. 19 
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Detta kommer jag sedan att utgå ifrån när jag gör en empirisk idéanalys av den 
svenska buggningsutredningen.  

Den första delen kommer således att vara normativt inriktad där jag 
undersöker hur konsekvensetiken och pliktetiken kan resonera kring de båda 
begreppen. Syftet med den normativa analysen är bl.a. att visa på att olika värden 
eller normativa premisser kan leda till olika slutsatser i en och samma fråga.8 
Målet här är inte att ta ställning i fråga till huruvida buggning bör införas eller 
inte, utan snarare konkretisera hur de båda normativa logikerna resonerar i 
värdekonflikten. 

Den idéanalys som presenteras senare i arbetet kommer vara av en 
beskrivande karaktär där fokus kommer vara att undersöka de argument som 
buggningsutredningen har använt sig av när man har gjort sin utredning. För att 
idéanalysen ska bli relevant krävs att de analysinstrument som används har en 
tydlig anknytning till den sakfråga som undersöks.9 Analysinstrumenten kommer i 
det här fallet utgöras av de normativa resonemang som presenteras i teoriavsnittet, 
för att sedan använda dessa när jag gör idéanalysen.  

 Min ambition är att försöka tydliggöra de effektivitets och 
integritetsresonemang som presenteras i buggningsutredningen och därefter 
koppla dessa till konsekvens- respektive pliktetiken. Bergström och Boréus 
konstaterar att en beskrivande idéanalys är särskilt användbar när det 
övergripande målet är att försöka visa på de olika idéer och argument som 
förekommer i en debatt.10 Då denna uppgift är central för uppsatsens andra 
frågeställning, har valet av metod följt sig relativt naturligt. Det bör även påpekas 
att det finns ett antal olika analysinriktningar inom ramen för idéanalyser11, men 
eftersom mitt syfte är att försöka beskriva och klargöra de argument som framförs 
har jag valt att kalla idéanalysen för beskrivande.  

 

1.3 Material och avgränsningar 

Materialet som jag har använt mig av i det här uppsatsarbetet utgörs främst av 
böcker som tar upp problematiken kring buggning. En intressant bok som har 
varit särskilt användbar är Janne Flygheds Brottsbekämpning – mellan effektivitet 
och integritet, där han beskriver olika infallsvinklar till hur buggning kan 
användas och vilka problem som riskerar att uppstå.  

Föga förvånande har den svenska buggningsutredningen utgjort en stor del av 
materialet som jag använt mig av när jag gjort idéanalysen. Jag har även haft nytta 
av andra källor som har diskuterat buggningsutredningen i sina rapporter, då dessa 

                                                                                                                                                         
 
8 Badersten, 2006 s.44 
9 Vedung, 1976 s. 49 
10 Boréus (red) 2005 s. 156, jmf. Beckman 2005 s. 38 
11 Beckman, 2005 s. 9 
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har hjälpt mig att förstå och tolka de argument som har framförs i 
buggningsutredningen. Internet har också varit till hjälp i mitt uppsatsarbete då jag 
har funnit tidningsartiklar som har presenterat ytterligare argument och perspektiv 
på problematiken kring buggning. Mitt tillvägagångssätt vid insamlandet av 
material på Internet har inte följt någon särskild systematik, utan jag har använt 
mig av olika sökmotorer få fram relevanta artiklar och rapporter. 

Precis som vid alla typer av forskningsuppgifter behövs det avgränsningar 
inom ämnesvalet. Utan tydliga avgränsningar riskerar uppgiften bli alltför 
översiktlig och utan djupare analyser. Detta gäller inte minst i den här uppsatsen 
då buggning är en het och aktuell samhällsfråga som kan analyseras och 
diskuteras utifrån en rad olika infallsvinklar. Den värdekonflikt som kommer att 
presenteras här skulle lätt kunna vidareutvecklas till ett större perspektiv där 
kriget mot terrorismen skulle vara en intressant aspekt att ta upp. Kan USA: s jakt 
på terrorister bedrivas till vilket pris som helst? Den här aspekten har jag valt att 
utelämna för att försöka gå djupare in på själva värdekonflikten mellan effektivitet 
och integritet. Det finns givetvis även andra perspektiv som också hade varit 
intressanta att belysa, men dessa har jag alltså valt att lämna därhän.  

De avgränsningar som jag har gjort i den här uppsatsen bottnar främst från 
delkursen i politisk etik. Vi diskuterade där i huvudsak tre etiska perspektiv, men 
där jag har valt att använda endast två av dem, konsekvensetiken och pliktetiken. 
Utelämnandet av det tredje etiska perspektivet, dygdetiken, var tämligen enkel då 
dels utrymmet och tiden är begränsad och dels för att dygdetiken inte riktigt berör 
den värdekonflikt som jag ämnar undersöka i det här arbetet. Jag kan dock varmt 
rekommendera den fortsatta forskningen att belysa samtliga tre etiska perspektiv i 
ljuset av buggning, då min genomgång av befintligt material kring just det här 
ämnet har visat sig vara ytterst sällsynt. 

Slutligen, den avgränsning som jag har valt att göra när jag bestämde att 
analysera buggningsutredningen utifrån effektivitet och integritetsbegreppet 
bottnar i att dessa två ofta nämns i de argument som presenteras i 
buggningsdebatten. Givetvis finns det även här andra perspektiv som hade varit 
intressanta att diskutera, men då det föreligger en tydlig värdekonflikt mellan de 
båda begreppen effektivitet och integritet har detta underlättat mitt val ytterligare.  

 

1.4 Definition av buggning 

Buggning utgör tillsammans med hemlig teleövervakning, hemlig teleavlyssning 
samt hemlig kameraövervakning en del av de s.k. hemliga tvångsmedel. Det som 
skiljer buggning från de två övriga är bl.a. att metoden anses vara ett djupare 
intrång i den personliga integriteten då det finns möjlighet att avlyssna flera 
personer samtidigt. Till skillnad från t.ex. hemlig teleavlyssning där en specifik 
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telefon avlyssnas, kan man med hjälp av buggning spela in all konversation som 
pågår i ett rum eller annan lokal.12 Litteraturen kring buggning ger en enhetlig bild 
av vad som avses med buggning. Definitionen är: 

 
Med buggning avses avlyssning av tal, närmare bestämt tal i enrum, samtal 

eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst som allmänheten 
inte har tillträde till i hemlighet avlyssnas eller tas upp genom tekniskt hjälpmedel 

för återgivning av ljud. 
              

  (SOU 1998:46 s. 13) 

 

1.5 Bakgrund till den svenska buggningsutredningen 

Redan 1975 infördes ett förbud mot buggning efter förslag från den s.k. 
Integritetsskyddskommittén.13 Allt sedan dess har buggning flitigt debatterats, 
både i riksdag och regering och bland diverse kommissioner och arbetsgrupper. 
En juristkommission fick till uppdrag 1979 att undersöka omständigheterna kring 
Stig Berglings spioneri, och man konstaterade där att buggning kunde ha lett till 
en effektivare spaning, men att metoden är allt för integritetskränkande för att 
kunna införas. Ett antal statliga utredningar har följt under 1980 och 1990 – talet, 
bl.a. gjordes en översyn av den svenska säkerhetspolisen och där framhävdes att 
det fanns ett behov av att använda buggning, men inom ett mycket smalt 
användningsområde.14 Inte heller det förslaget fick något gehör, och någon ny 
lagstiftning kring buggning infördes inte.15 

I september 1996 beslutade regeringen på nytt att tillkalla en utredning, för att 
undersöka ett antal frågor om polisiära arbetsmetoder. Exempel på frågor som 
buggningsutredningen skulle ta upp var att analysera behovet av buggning, 
undersöka om metoden är effektiv samt överväga den integritetskränkning som 
metoden kan medföra.16 

           
De förslag som buggningsutredningen presenterar är bl.a. 

 
• Buggning får användas vid förundersökning angående brott som har ett 

straffminimum på fyra års fängelse. Det innebär att metoden får 
användas vid allvarliga brott, såsom mord, dråp, grovt rån, grov 
mordbrand samt grova narkotikabrott.  

                                                                                                                                                         
 
12 Flyghed, 2000 s.86 
13 Se vidare SOU 1970:47 
14 Detta presenteras i SOU 1989:18 samt SOU 1990:51 
15 Flyghed, 2000 s. 88 
16  SOU 1998:46 s. 13 
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• Metoden får enbart användas då någon är skäligen misstänkt för brottet 
och när åtgärden är av synnerligen vikt för utredningen, samt att 
åtgärden uppväger det intrång som den misstänkte utsätts för.  

• Buggning ska endast användas i de situationer där det absolut inte 
finns någon annan möjlighet för polisen att få reda på vad som sägs 
eller avtalas mellan misstänkta personer. 

• Avlyssningsutrustningen får placeras på alla de platser där den 
misstänkte gärningsmannen antas uppehålla sig, dock inte i de 
utrymmen där den misstänkte och hans försvarare befinner sig. 

• Ett beslut om buggning får sträcka sig över max två veckors tid och 
inspelat material ska granskas så snart som möjligt. Efter avslutad 
eller nedlagd förundersökning ska materialet förstöras.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet kommer jag att presentera mina utgångspunkter, som kommer att 
ligga till grund för den resterande delen av uppsatsen. Min avsikt här är att 
redogöra för hur man normativt kan resonera i buggningsfrågan kring begreppen 
effektivitet och integritet, för att därefter knyta an dessa till de båda etiska 
perspektiven. Det här avsnittet är därför tänkt att besvara den första ut av mina två 
frågeställningar. Med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna skapar jag ett 
teoretiskt ramverk som jag sedan använder när jag undersöker hur 
buggningsutredningen de facto har resonerat kring begreppen effektivitet och 
integritet. 
 

2.1 Buggning och effektivitetsbegreppet 

Effektivitetsbegreppet härstammar från ordet effekt, och innebär att genomföra 
målsättningar till acceptabla kostnader.17 Effektivitet härleds ofta till ekonomiska 
termer, då det är en central egenskap för att utnyttja samhällsresurser på ett 
ändamålsenligt sätt.18 I den här uppsatsen är effektivitetsbegreppet en central del i 
den värdekonflikt som står i fokus. De gånger då effektivitetsbegreppet diskuteras 
avses inte den ekonomiska betydelsen av begreppet, utan istället avses 
effektiviteten vad det gäller brottsbekämpning. Mer konkret kan 
brottsbekämpningseffektiviteten förstås utifrån polisens uppklarningsstatistik som 
syftar till att visa hur effektiv polisen är i att finna gärningsmannen bakom de 
brott som anmälts.19 

I takt med att den grövre brottsligheten breder ut sig som t.ex. fler kriminella 
ligor, högre brottslighet med anknytning till extrema grupper och  ökad 
narkotikahandel, råder det en allmän konsensus om att polisen måste ha rätt 
förutsättningar för att kunna bedriva effektiv brottsbekämpning. I utredningen om 
Hemliga tvångsmedel m.m. under en stärkt parlamentarisk kontroll konstaterar 
man att buggning tillsammans med andra hemliga tvångsmedel är i det 
sammanhanget mycket betydelsefullt, men även att åtgärderna är av 
integritetskränkande karaktär. Därför menar man att en avvägning måste 

                                                                                                                                                         
 
17 Wallenberg, 1985 s. 83 
18www.ne.se  
19 http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=15&module_instance=4  
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kontinuerligt göras mellan å ena sidan den nytta metoderna i form av ökad 
effektivitet ger och å andra sidan det integritetstvång som det kan innebära för den 
enskilda individen.20  

De mest extrema effektivitetsförespråkarna menar att samhället måste förklara 
krig mot brottsligheten och att alla tänkbara åtgärder ska sättas in. Det innebär att 
den personliga integriteten får helt stå tillbaka för brottsbekämpnings-
effektiviteten. Idag är det dock få personer som ser en rimlighet i ”war against 
crime” teorin, och menar istället att det måste finnas en balans mellan värnandet 
om den personliga integriteten och polisens möjligheter att använda effektiva 
metoder för att bekämpa brott.21 

En fråga som ständigt återkommer, och som är mycket relevant i 
effektivitetsdiskussionen, är om buggning faktiskt är ett effektivt hjälpmedel för 
att fler brott ska klaras upp. Svaret på den frågan varierar, bl.a. konstaterar 
Flyghed att det är svårt att avgöra om buggning verkligen är effektivt då det inte 
finns några uppgifter redovisade på det totala antalet buggningar eller dess 
omfattning.22 Det svar som buggningsutredningen ger på ovanstående fråga är 
svårtolkat och visar på den förvirring som råder vad det gäller buggningens sätt att 
fungera. Dels konstaterar man att buggning kan vara effektivt i vissa ”speciella 
situationer”, men samtidigt skriver man att det ”knappast är troligt att 
uppklarningsstatistiken skulle öka om buggning införs”.23  De här resonemangen 
kommer jag att återkomma till i idéanalysen av buggningsutredningen. Dock vill 
jag redan här visa på svårigheterna som finns med buggning bl.a. eftersom det inte 
finns någon enhetlig uppfattning om metoden faktiskt hjälper till att öka 
brottsbekämpningseffektiviteten.  

    

2.2 Buggning och integritetsbegreppet 

Det andra värdet som är centralt för den värdekonflikt som beskrivs i arbetet är 
integritetsbegreppet. Precis som i avsnittet med effektivitetsbegreppet vill jag här 
först precisera och klargöra vad integritetsbegreppet avser att betyda i det här 
sammanhanget.  

I Svenska akademins ordbok definieras integritet som ”orubbat tillstånd; 
okränkbarhet; oberoende”. Denna definition syftar till alla former av integritet, 
såsom rumslig, materiell, kroppslig och den personliga. Integritet är alltså ett 
komplicerat och mångtydigt begrepp där det förekommer olika uppfattningar om 
vad dess innebörd är. I debatten om hemliga tvångsmedel och i den värdekonflikt 
som råder mellan effektivitet och integritet, är det dock den personliga integriteten 

                                                                                                                                                         
 

20 DS 2005: 53 s. 17, 51 
21 Flyghed, 2000 s.17 
22 Flyghed 2000 s. 226 
23 SOU 1998: 46 s. 343 
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som avses då det handlar om att skydda integriteten för känslig information 
snarare än den fysiska kroppen.24  

Enligt en rapport på ämnet Kan Storebror hejdas? beskrivs den personliga 
integriteten som en viktig del av vårt samhälle och att den innebär att människan 
har ett behov av att kontrollera sina livsvillkor och att upprätthålla en värdighet, 
bl.a. genom att värna om sitt privatliv.25 För att integritetsskyddet ska vara möjligt 
att upprätthålla återfinns en persons grundläggande rättigheter i Regeringsformen 
och i Europakonventionens artiklar om de mänskliga rättigheterna. I 
Regeringsformen andra kapitel, sjätte paragrafen förbjuds olika former av hemlig 
avlyssning genom att: 

 
Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt 

ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 6 §§. Han är därjämte skyddad mot 
kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av 
brev eller annat förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning 
av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. 

 
Med stöd av bl.a. ovanstående paragraf konstaterar motståndarna till buggning 
metoden strider mot det lagstadgade integritetsskyddet. I ett flertal offentliga 
publikationer har det fastslagits att buggning är en mer integritetskränkande åtgärd 
än andra hemliga tvångsmedel, eftersom den tränger djupare in på personers 
privatliv då flera personer kan avlyssnas samtidigt i ett rum.26 

2.3 Hur kan man konsekvensetiskt och pliktetiskt 
argumentera kring buggning med avseende på 
effektivitets- och integritetsbegreppet? 

Min ambition i det här avsnittet är att redogöra för hur man konsekvensetiskt och 
pliktetiskt kan resonera om buggning kan rättfärdigas eller inte. Mitt fokus 
kommer därför att vara på att redogöra för den värdekonflikt som föreligger och 
försöka visa på att beroende på vilket värde som argumentationen utgår ifrån 
kommer de olika etiska perspektiven fram till olika slutsatser i buggningsfrågan. 

För att dispositionen ska bli så tydlig som möjligt har jag valt att behandla 
konsekvensetiken och pliktetiken var för sig, och där jag inleder med det 
förstnämnda.  

 

                                                                                                                                                         
 
24 Beckman, 2005 s. 1 
25 Olsson, 2003 s. 11 
26 SOU 1998:46 s. 339 
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2.3.1  Konsekvensetikens grunder  

Konsekvensetikens viktigaste antagande vilar på att det är följderna av en 
handling som ska värderas. Det spelar ingen roll vilket syfte eller intention som en 
handling har eftersom det är dess effekter som är av betydelse.27 En gärning anses 
därför vara god om, och endast om, den åstadkommer ett minst lika stort överskott 
av gott över ont som något annat existerande alternativ.28 

Utilitarismen, den gren som tydligast är förknippat med konsekvensetiken, 
utvecklades redan på 1700-talet och har spridits genom åren tack vara kända 
arbeten av bl.a. J. S. Mill. Den utgår från att en handling ska värderas utifrån den 
nytta som inträffar när gärningen är utförd. Utilitaristerna menar därför att en god 
handling är en sådan som bidrar till att nyttan i samhället ökar. Men på frågan om 
vilken typ av nytta som ska maximeras är man oense, en del menar att det är 
välbefinnandet eller lusten hos människorna som ska maximerna, medan andra 
menar att det är individers preferenser som viktigast.29 Oavsett vilken inriktning 
man använder sig av inom utilitarismen är det centrala att perspektivet ger 
möjligheten att med hjälp av ”nyttokalkylen” avgöra vilket handlingsalternativ 
som är det rätta.30  

Den kritik som framförs mot konsekvensetiken handlar bl.a. om att det är svårt 
att överblicka de konsekvenser som en handling kan få i ett längre perspektiv. 
Utilitarismens nyttokalkyl utgår ju ifrån att rationellt försöka uppskatta de 
konsekvenser som kan tänkas uppstå, och frågan är om detta är möjligt att göra i 
komplexa samhällsfrågor där många och noggranna övervägande måste göras.31  

 

2.3.2 Hur kan man konsekvensetiskt resonera kring buggning med 
avseende på effektivitet och integritetsbegreppet? 

Utifrån ett konsekvensetiskt resonemang om att det är effekterna av en handling 
som ska värderas, går det att härleda vissa argument till hur perspektivet ser på 
effektivitet och integritetsbegreppet i buggningsproblematiken. Diskussionen som 
jag för här kommer att vara av en mer teoretisk karaktär och allmänt hållen för att 
försöka visa på hur man konsekvensetiskt kan argumentera i buggningsfrågan. 
Det är därför svårt att ge något entydigt svar på huruvida buggning kan 
rättfärdigas enligt det konsekvensetiska perspektivet eftersom konsekvensialismen 
som normativ logik inte ger någon vägledning i frågan om vilka värden eller 
preferenser det är som skall uppfyllas.32 Den säger inget om vems eller vilkas 

                                                                                                                                                         
 
27 Badersten, 2006 s. 115 
28 Sjölin, 2005 s. 20 
29 Badersten, 2005 s. 114-115 
30 Sjölin, 2005 s.20 
31 Sjölin 2005 s.22 
32 Badersten, 2006 s. 115 
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konsekvenser som ska rangordnas högst, utan det beror istället på vilket av de 
båda två begreppen som resonemangen utgår ifrån. 

Med brottsbekämpningseffektivitetsbegreppet som utgångspunkt för ett 
konsekvensetiskt resonemang finns det i litteraturen argument som både stödjer 
och förkastar ett rättfärdigande av buggning. Ett av de argument som visar på att 
buggning kan rättfärdigas grundar sig på att det finns brottsfall i bl.a. Danmark 
som polisen har lyckats lösa med hjälp av buggning. Vid användandet av 
buggning har man fått fram uppgifter som har bidragit till att få fast 
gärningsmännen, exempel på sådan information är bl.a. var och hur 
narkotikaaffärer ska äga rum, var pengar förvaras efter begångna rån och planer 
på förberedelser av rån. Ett antal utredningar som gjorts vid utländska 
myndigheter har tagit fasta på detta och menar att det finns säkra belägg på att 
buggning i vissa fall gynnar brottsbekämpningseffektiviteten.33  

Enligt det konsekvensetiska resonemanget som hävdar att ”målen alltid helgar 
medlen” kan buggning och andra tvångsmedel rättfärdigas när nyttan är större än 
den skada som sker. Det spelar därför ingen roll att buggning anses vara 
integritetskränkande så länge brottsbekämpningen är högre än den skada som 
själva kränkningen innebär. Det här resonemanget går att härleda till det klassiska 
”dilemmat med smutsiga händer”, där man med hjälp av en ond åtgärd lyckas nå 
en god effekt.34 I fallet med buggning skulle den onda åtgärden representera den 
hemliga avlyssningen och den integritetskränkning som det innebär, och den goda 
handlingen skulle då innebära den effekt man få utav att använda sig av buggning. 
Problemet som uppstår här är att konsekvensetiken och pliktetikens sätt att 
resonera står i direkt strid med varandra, och ”dilemmat med smutsiga händer” 
anses därför vara ett av de mer typiska etiska dilemman som finns vid politiskt 
beslutsfattande.35 

Ett annat sätt att resonera i buggningsfrågan utifrån ett konsekvensetiskt 
perspektiv är den faktiska kostnad som buggning skulle innebära för polisen. Till 
skillnad från de två argumenten ovan som var positivt inställda till metoden, går 
det att utifrån kostnadsaspekten starkt ifrågasätta om metoden verkligen är lämpad 
att använda sig av. Rikspolisstyrelsen konstaterar i sitt remissvar till 
buggningsutredningen att buggning är en mycket resurskrävande metod för 
informationsinsamling och skulle därför troligen inte användas särskilt ofta.36 
Även Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter (SHMR) 
konstaterar i sin rapport Buggning och hemlig kameraövervakning att buggning är 
en personalkrävande metod som rimmar illa med de personalnedskärningar som 
polisen har drabbats av under en längre period. Dessutom finns det en risk att 
andra polisiära arbetsmetoder får stå tillbaka om buggning införs då pengar 
eventuellt saknas till delar av den övriga brottsbekämpningsverksamheten. 37 

                                                                                                                                                         
 
33 SHMR, 2000 s.40 
34Sjölin, 2005 s.80  
35 Sjölin, 2005 s. 79 
36 SOU 1998:46 s. 279 
37 Flyghed, 2000 s.90 
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Med integritetsbegreppet i fokus för ett konsekvensetiskt resonemang är det 
mycket svårt att se att buggning kan rättfärdigas. En stor del av de argument som 
ställer sig kritiska till ett införande av buggning tar fasta på de konsekvenser som 
riskerar att uppstå om gränserna för vad som anses integritetskränkande hela tiden 
flyttas fram.  

Som en följd utav ökad övervakning i samhället, genom t.ex. buggning och 
andra hemliga tvångsmedel, finns det en uppenbar risk att det uppstår s.k. 
kontrollskador från statens sida. Det innebär en överreaktion från myndigheterna 
där motmedlen inte står i proportion till de faktiska hotbilderna. Staten har då 
flyttat fram gränsen för kontroll och övervakning alltför långt på bekostnad av 
medborgarnas integritet. I ett längre tidsperspektiv riskerar detta att leda till en 
försvagning av statsmakten när invånarnas förtroende för makthavarna 
försvinner.38  

Ett annat argument som går att härleda utifrån en konsekvensetisk 
argumentation med avseende på integritetsaspekten grundar sig på att 
medborgarnas rättsäkerhet äventyras om den personliga integriteten sätts åt sidan. 
Integritet är en viktig del av rättssäkerheten i ett land då det innebär en trygghet 
för den enskilde medborgaren.39 En angelägen del av rättsäkerheten handlar därför 
om är att ha en respekt för människors integritet och att värna om deras rätt till en 
egen skyddad sfär, som bl.a. innebär att bejaka människor som moraliskt och 
politiskt myndiga medborgare.40 I Svenska Helsingsforskommitténs rapport 
spinner man vidare på det antagandet och konstaterar att utvecklingen som pågår 
med hemliga tvångsmedel riskerar att leda till att metoderna blir så avancerade att 
det inte praktiskt möjligt att tillförsäkra medborgarna en tillräcklig rättssäkerhet. 
Ett införande av buggning skulle omöjligt kunna garantera medborgarna denna 
säkerhet då effekterna riskerar att bli att det inte finns någon möjlighet att skydda 
sig mot statliga ingrepp i privatlivet.41  

2.3.3 Pliktetikens grunder 

Istället för att värdera konsekvenserna av en handling som konsekvensetiken utgår 
ifrån, anser pliktetiken att handlingar i sig är goda eller onda. Det har ingen 
betydelse för pliktetiken vad handlingarna åstadkommer utan de ska istället följa 
de handlingsregler som på förhand är upprättade. Dessa regler grundar sig på att 
det finns ett antal plikter som t.ex. säger att vi aldrig får döda, ljuga eller bryta 
löften, alldeles oavsett vad konsekvenserna blir. Det som utmärker pliktetiken är 
således att den isolerade handlingen är utgångspunkten och där man värderar den 
utifrån ett antal på förhand givna värden, eller principer, som anses vara 
okränkbara42  

                                                                                                                                                         
 
38 Flyghed, 2000 s. 20 
39 Rothstein (red) 1995 s. 92 
40 Hansson, 2006 s. 274 
41 SHMR, 2000 s. 5 
42 Badersten, 2006 s.111 
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Precis som med konsekvensetiken finns det även olika inriktningar inom 
pliktetiken. En av dessa grundar sig på den s.k. rättighetsteorin, vilket innebär att 
det finns handlingar som är absolut förbjudna, men inte för att de representerar 
något förbjudet, utan snarare för att handlingarna skulle kränka någons rättigheter. 
Det här resonemanget går att härleda till idén om FN: s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna, som av många anses representera universella rättigheter. 
Brott mot dessa principer anses vara förkastligt och strider mot pliktetikens 
grundtanke om att handla alltid i enlighet med plikterna.43  

Även pliktetiken är ett perspektiv som innehåller svagheter och antagande som 
går att ifrågasätta. En kritik som framförs mot pliktetiken är om det är rimligt att 
påstå att det finns några regler eller principer som kan antas vara universella och 
gälla överallt i alla situationer. Finns det aldrig sådana omständigheter som gör att 
en gärning som utförs i enlighet med plikterna kan resultera i absurda 
konsekvenser? En invändning mot pliktetiken är därför att ingen hänsyn tas till de 
eventuella konsekvenser som riskerar att uppstå när en handling utförs och den 
moraliska aspekten om hur vi behandlar våra medmänniskor kan därför 
ifrågasättas.44 

2.3.4 Hur kan man pliktetiskt resonera kring buggning med avseende 
på effektivitet och integritetsbegreppet? 

I likhet med konsekvensetiken säger pliktetiken inte vilka värden eller principer 
som ska ligga som grund för ett normativt resonemang, utan den säger bara på 
vilket sätt man bör resonera i olika beslutsfrågor.45  De pliktetiska resonemang 
som presenteras här kommer därför att utgå antingen från effektivitetsbegreppet 
eller från integritetsbegreppet, och beroende på vilket begrepp som är 
utgångspunkten ges olika svar på om buggning kan rättfärdigas eller inte. Ett 
uppenbart problem som uppstår i den här diskussionen är förhållandet mellan 
pliktetiken och effektivitetsbegreppet. Effektivitet är, som jag påvisat under 
avsnittet ”buggning och effektivitet” ett begrepp som är starkt förknippat med 
resultat och konsekvenser från t.ex. en åtgärd eller en handling. Det gör att det 
uppstår ett både svårt och intressant problem i det här avsnittet, då sambandet 
mellan effektivitet och pliktetiken kan vara bekymmersamt att vidareutveckla. Jag 
har därför valt att göra avsnittet nedan av en mer teoriutvecklande karaktär där jag 
försöker i den mån det är möjligt att applicera de pliktetiska resonemangen på 
effektivitetsbegreppet.  

Ett sätt att resonera kring effektivitetsbegreppet utifrån ett pliktetiskt 
resonemang är att staten har ett ansvar att skydda medborgarna på ett effektivt 
sätt. Staten kan sägas ha ett ansvar för att hushålla med de resurser som betalas in 
och använda skattemedel på ett så effektivt sätt som möjligt. Tidigare studier har 

                                                                                                                                                         
 
43 Badersten 2006 s.110 
44Sjölin, 2005 s. 22  
45 Badersten, 2006 s.110 
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visat på att buggning är en mycket resurskrävande arbetsmetod och det är centralt 
att diskutera om buggning kan rättfärdigas utifrån den höga kostnad som metoden 
innebär. Risken som uppstår är att statens skattemedel tar slut och därmed får 
andra polisiära metoder stå tillbaka när buggning införs. En principiellt viktig 
fråga blir därför om staten tar sitt ansvar för att på ett så effektivt sätt som möjligt 
hushålla med de resurser man förfogar över, eller om andra arbetsmetoder skulle 
kunna ge samma resultat som buggning fast till en mindre kostnad för staten.  

Precis som med det pliktetiska resonemanget ovan kring buggning och 
effektivitetsbegreppet, finns det även pliktetiska argument som tar upp 
buggningsfrågan med avseende på integriteten. Som tidigare nämnts är den 
personliga integritet en viktig del av samhället då det innebär att varje individ har 
rätt till ett skyddat privatliv. Att bli utsatt för ett brott är en mycket allvarlig 
integritetskränkning och något som de allra flesta anser ska förhindras. Ett sätt att 
resonera utifrån pliktetiken i det här sammanhanget är att staten har en plikt att 
skydda medborgarnas integritet och därmed skydda dem för att bli utsatt för brott. 
Detta argument framförs ofta i kampen mot terrorismen, där förespråkarna för en 
utökad användning av tvångsmedel menar att dessa måste användas för att staten 
ska kunna garantera medborgarnas säkerhet och integritet. Givet den här 
utgångspunkten kan buggning rättfärdigas eftersom staten då har en plikt att 
utföra de handlingar som krävs för att medborgarnas integritet ska skyddas. De 
följder som riskerar att uppstå vid statens agerande genom t.ex. 
tvångsmedelsanvändning spelar ingen roll, eftersom handlingen i sig är god när 
man försöker följa plikten att värna om medborgarnas integritet. 

Trots att ovanstående argumentation visar på att buggning faktiskt kan 
rättfärdigas med ett pliktetiskt resonemang med avseende på integritetsbegreppet, 
så kan den även förkastas om utgångspunkten är en annan. Utgår resonemanget 
istället från att staten har en plikt att skydda medborgarna från alla former av 
integritetskränkande åtgärder innebär det att inga inskränkningar i privatlivet får 
ske, och därmed kan buggning tillsammans med andra tvångsmedel inte 
rättfärdigas.  
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3 Idéanalys av den svenska 
buggningsutredningen 

Det här kapitlet är tänkt att besvara den andra av arbetets två frågeställningar, där 
jag undersöker hur buggningsutredningen de facto resonerat när man diskuterade 
om buggning ska införas som tvångsmedel. Jag inleder med att redogöra för hur 
utredningen har argumenterat kring begreppen effektivitet och integritet, för att i 
den senare delen anknyta dessa till konsekvens- respektive pliktetiken. Jag har 
även vid ett par tillfällen lagt in egna synpunkter på utredningens argumentation i 
det här avsnittet. Anledningen till detta är dels att det för sammanhanget är 
relevant när jag redogör för argumenten och dels för att det nästkommande 
avsnittet med ”egna reflektioner” riskerar att annars bli alltför överskådligt och 
splittrat.  
 

3.1 Argument knutna till effektivitetsbegreppet 

Två av de resonemang som kan urskiljas i buggningsutredningen argumentation 
med avseende på effektivitetsbegreppet är dels om buggning skulle påverka den 
faktiska brottsbekämpningseffektiviteten och dels om buggning som arbetsmetod 
är effektiv. De här två aspekterna kan vid en första anblick verka synonyma, men 
då utredningen har gjort denna åtskillnad har jag valt att göra densamma. Den 
förstnämnda refererar till om buggning leder till att fler brott klaras upp och 
påverkar den totala brottsstatistiken, medan den senare avser om buggning är en 
effektiv arbetsmetod i den bemärkelsen att den ger positivt utslag i förhållande till 
de antal gånger som den används.  

Buggningsutredningen konstaterar i det inledande avsnittet att en 
grundläggande förutsättning för att man överhuvudtaget ska införa buggning är att 
det finns ett påtagligt behov och att metoden framstår som effektiv när det gäller 
att klara upp begångna brott. För att undersöka detta har utredningen valt att göra 
en djupgående analys, där man både har fört samtal med ett antal 
brottsbekämpande myndigheter i Sverige och gjort besök utomlands. Vid dessa 
diskussioner och besök har fokus legat på att få fram konkreta exempel där den 
eventuella effektiviteten av buggning tydliggörs.  

Några av de synpunkter som utredningen har tagit fasta på är hämtade från 
dansk polis, där man med hjälp av buggning bl.a. försöker lösa brott som är 
begångna av medlemmar i kriminella MC-gäng. Polisen i Danmark menar att de 
måste få tillgång till den kommunikation som förs mellan kriminella för att ha en 
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rimlig chans att bekämpa brottsligheten. Buggningen används för att få fram 
information som bl.a. handlar om var och hur brott ska genomföras, var rånpengar 
förvaras samt annan värdefull information. I samband med detta skriver 
buggningsutredningen att ”enligt uppgifter har den danska polisen i åtskilliga fall 
fått fram avgörande bevisning genom att använda sig av buggning”46 Med hjälp 
av det resonemanget går det att förstå att buggningsutredningen har tagit intryck 
av att buggning är ett effektivt tvångsmedel eftersom den har bidragit till att få 
fram avgörande bevisning och på så vis bidragit till att polisen har lyckats lösa fler 
brott. Naturligtvis hade jag som granskare av materialet varit intresserad av att 
veta vad buggningsutredningen menar med att man ”enligt uppgift” har fått fram 
att buggning är effektivt för att få fram bevis, eftersom detta känns som ett mycket 
relevant argument som kan användas i den fortsatta debatten. Tillförlitligheten 
hade ökat betydligt om man mer explicit hade skrivit varifrån man hade hämtat 
sina uppgifter.47 

Resonemanget ovan refererar till hur den faktiska brottsbekämpnings-
effektiviteten kan påverkas om buggning införs. Vad det gäller den andra aspekten 
av effektivitetsbegreppet, d.v.s. om buggning är en effektiv arbetsmetod, skriver 
buggningsutredningen att metoden visst kan vara effektiv, men bara om vissa 
specifika krav uppfylls. Ett av dessa krav gör gällande att polisen måste ha rätten 
att göra intrång för att placera ut buggningsutrustning på de platser och utrymmen 
som annars enligt lag är skyddade mot intrång. Uppfylls inte kraven konstaterar 
utredningen att metoden riskerar att bli ineffektiv av främst två skäl. Ett av de 
skälen är att om polisen inte får tillgång till samtliga av de utrymmen där 
kriminella personer kan befinna sig, blir den naturliga följden att de kommer att 
uppehålla sig på de platser som de vet är skyddad mot buggning.  Det andra skälet 
som buggningsutredningen åberopar är att ljudkvalitén riskerar att bli för dålig om 
polisen inte får fri tillgång till att placera ut den avancerade utrustningen på 
lämplig ställen i miljöer där det förekommer mycket buller.  

Argumentationen som buggningsutredningen bygger sin slutsats på om att 
buggning är en effektiv arbetsmetod endast om ett antal specifika krav uppfylls, 
går återigen att härleda till att man har tittat på utländska förhållanden. I ett kort 
stycke konstaterar man att ”de personer som utredningen har sammanträffat med, 
såväl i Sverige som utomlands, råder en entydig uppfattning om att buggning är 
en effektiv arbetsmetod […]”48 Någon vidareutveckling av resonemanget görs 
inte, utan man nöjer sig med att hänvisa till de diskussioner som utredningen har 
haft med andra personer. 

En intressant distinktion som buggningsutredningen gör kring de två 
aspekterna av effektivitetsbegreppet är att man i resonemanget om hur buggning 
påverkar brottsbekämpningseffektiviteten inte uttrycker att den uppfattningen är 
entydig. Detta är däremot något som utredningen betonar mycket tydligt i 

                                                                                                                                                         
 
46 SOU 1998:46 s. 336 
47 Det bör tilläggas att det finns ett avsnitt om hur buggning fungerar i Danmark (5.1.3), men inte heller där 
nämns i vilka utredningar man kan få stöd för sina påståenden.  
48 SOU 1998:46 s. 338 
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resonemanget om att buggning som metod är effektiv. Min tolkning av detta är att 
utredningen i den här argumentationen går ett steg längre i sina slutsatser, och att 
det därför råder större osäkerhet kring hur buggning faktiskt påverkar själva 
brottsbekämpningseffektiviteten. 

3.2 Argument knutna till integritetsbegreppet 

Enligt de direktiv som utredningen fick från regeringen 1996 skulle man bl.a. 
undersöka om buggning kan motiveras utifrån integritetsaspekten. Redan 
inledningsvis tar buggningsutredningen upp de motstående intressen som står i 
fokus för problematiken kring buggning, och konstaterar att behovet av buggning 
och dess effektivitet bör vägas mot den integritetskränkning som metoden 
innebär. Dock menar man att det är svårt att få en uppfattning om hur omfattande 
dessa integritetskränkningar kommer att bli, då man menar att det beror på hur 
varje enskild situation ser ut. Som exempel på att buggning inte alltid innebär en 
mer integritetskränkande åtgärd än andra hemliga tvångsmedel, skriver man att en 
buggning som avser ett möte på en restaurang bör anses vara av lindigare åtgärd 
ur integritetssynpunkt än en avlyssning av en bostadstelefon som pågår under 
flera månader. Utredningen anser därför att man istället ska ta hänsyn till den 
särskilda situationen och utgå ifrån hur avlyssningen är tänkt att gå till i praktiken 
när man undersöker hur integritetskränkande en åtgärd är.   

En intressant iakttagelse som görs kring den ovannämnda argumentationen är 
den totala förvirring som verkar råda när utredningen försöker visa på hur 
integritetskränkande buggning är jämfört med andra tvångsmedel. Å ena sidan 
skriver man klart och tydligt att varje unik situation får avgöra hur 
integritetskränkande en åtgärd är, men å andra sidan skriver man vid ett flertal 
tillfällen i utredningen att buggning generellt sett framstår som mer 
integritetskränkande än övriga tvångsmedel.49Exakt hur denna argumentation ska 
tolkas är svårt att avgöra, möjligtvis försöker utredningen betona att buggning inte 
alltid ska ses som en mer integritetskränkande åtgärd än andra metoder. Detta kan 
vara ett sätt för utredningen att underbygga sina slutsatser om att buggning bör 
införas trots de integritetskränkningar som medföljer, eftersom metoden i vissa 
fall kan vara mindre kränkande än de tvångsmedel som redan används och är 
tillåtna idag. 

Två av de viktigaste argumenten som går att anknyta till integritetsbegreppet 
rör dels de rättsskyddsgarantier som utredningen menar måste stärkas och dels 
den s.k. proportionalitetsprincip som ska ligga till grund för tillämpningen av 
buggning. Diskussionen kring dessa båda argument anser jag visar på ett relevant 
sätt i vilken utsträckning utredningen har tagit integritetsaspekten i beaktande när 
man gjorde sin granskning. Naturligtvis finns det även andra argument som hade 

                                                                                                                                                         
 
49Med övriga tvångsmedel avses hemlig teleavlyssning, hemlig kameraövervakning samt hemlig teleövervakning 
se vidare SOU 1998:46 s. 13-19 
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varit väsentliga att belysa, men då utrymmet och tiden är begränsad har jag valt att 
fokusera på dem som presenteras nedan.  

 För att förbättra rättsskyddet för den person som blir buggad föreslår 
utredningen att ett offentligt ombud ska utses, vars primära uppgift blir att ta till 
vara på den misstänktes intressen. Det offentliga ombudet ska vara advokat som 
har rätt att ta del av och yttra sig över ärendet samt ha möjlighet överklaga ett 
beslut om tvångsmedelsanvändning. Anledningen till att utredningen anser att en 
misstänkt gärningsman ska få ett offentligt ombud är att det skulle bidra till att 
bl.a. stärka den enskildes integritet och dennes rättsskydd. Med hjälp av ett 
offentligt ombud kan den misstänkte få hjälp med att visa domstolen på de 
svagheter som finns i ett åtal genom t.ex. att kravet om skälig misstanke knappast 
kan anses vara uppfyllt och därmed kan inte heller buggning tillämpas.50  

En annan viktig följd av användandet av ett offentligt ombud är att det ger 
större möjligheter till insyn i ärendet då fler parter blir berörda än domstolen och 
åklagaren. Som en följd av att ett offentligt ombud införs hoppas utredningen att 
det skapar ett större förtroende för allmänheten genom att användandet av 
buggning blir mer objektivt och åskådliggjort. Det här argumentet anser 
utredningen är särskilt betydelsefullt eftersom man menar att det är viktigt att få 
allmänhetens acceptans för integritetskränkande åtgärder. För att vinna 
medborgarnas förtroende krävs därför att de övertygas om att användandet av 
tvångsmedlen inte missbrukas av polisen.51  

Till skillnad från utredningens svårtolkade resonemang om hur 
integritetskränkande buggning är jämfört med andra tvångsmedel, är 
argumentationen kring det offentliga ombudet väl genomarbetat och betydligt 
lättare att förstå. Utredningen har i sin undersökning om det offentliga ombudet 
gjort en grundlig analys om vilka för- respektive nackdelar som kan följa, och 
även presenterat den kritik som tidigare utredningar från tidigt 1990–tal har 
redogjort för på samma ämne.52 Man har också tittat på utländska förhållanden för 
att få stöd för sina argument, där både Norge och Danmark har varit i fokus 
eftersom där redan finns offentliga ombud vid användandet av buggning. Inte 
heller dessa argument rymmer några tvivel om att utredningen har bra belägg för 
sina påståenden. Den betänksamhet som infinner sig mot argumentationen är 
möjligtvis att det råder en viss optimism hos utredningen eftersom tidigare 
publicerat material har framfört en massiv kritik mot just ett införande av ett 
offentligt ombud. Frågan som då blir central är vilka nya förutsättningar som 
utredningen menar har tillkommit sedan de kritiska rapporterna i början på 1990-
talet presenterades. Denna fråga blir av buggningsutredningen obesvarad, då man 
istället konstaterar att ”tiden nu anses vara mogen för att på nytt överväga om man 
inte bör införa en ordning med ett offentligt ombud […] det finns nämligen en hel 
rad skäl som med styrka talar för att ett system med offentligt ombud skulle bidra 

                                                                                                                                                         
 
50 SOU 1998:46 s. 421 
51 SOU 1998:46 s. 422 
52 Bl.a. SOU 1984:54 , prop. 1988/89: 124 och SOU 1990:51 
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till att stärka den enskildes rättsskydd”.53 Trots att inget explicit svar ges på frågan 
vad som har förändrats sedan 1990-talet, är argumentationen som tidigare nämnts 
välgrundad och det ges en bra bild av hur man kommit fram till sina slutsatser. 

Det andra argumentet som utredningen menar syftar till att stärka den 
enskildes integritet vid ett införande av buggning är att den s.k. 
proportionalitetsprincipen tillämpas. Den innebär att ett tvångsmedel i fråga om 
art, styrka, räckvidd och varaktighet ska stå i rimlig proportion till vad som står att 
vinna med åtgärden. Den här principen känns mycket relevant i diskussionen om 
buggning kan rättfärdigas eftersom kärnproblematiken kretsar kring huruvida de 
vinster som man får ut av att använda buggning är större än den skada som 
metoden orsakar för den enskilde medborgaren. En tillämpning av 
proportionalitetsprincipen innebär därför enligt utredningen en skyldighet för den 
som beslutar om tvångsmedel att göra en avvägning mellan intresset av att utreda 
brottet och de risker som en användning av tvångsmedlet skulle innebära för den 
misstänkte.54  

Redan idag tillämpas proportionalitetsprincipen vid användandet av hemlig 
teleavlyssning, hemlig teleövervakning och henlig kameraövervakning. 
Utredningens uppfattning är att denna princip även bör tillämpas om buggning 
införs, men att den då får en framträdande roll när man undersöker om metoden 
ska användas mot en person. Anledningen till att utredningen betonar att principen 
ska få stor betydelse när man bedömer hur metoden ska tillämpas förklarar man 
bl.a. med att ju större integritetsrisker som är förenade med en användning av 
tvångsmedlet ju större krav måste ställas på metoden för att den ska få användas. 
Som exempel på hur man tar hänsyn till proportionalitetsprincipen kan vara att 
man inte tillåter att en bostad under en längre period buggas, men istället 
godkänner att ett visst samtal fört i bostaden får avlyssnas. Med hjälp av en 
tillämpning av proportionalitetsprincipen anser utredningen att risken för en 
överanvändning av metoden minskar. Bl.a. eftersom man måste göra en noggrann 
bedömning av ett antal faktorer inför varje beslut, såsom vad det är som ska 
övervakas, vad som står att vinna med åtgärden, hur den misstänkte riskerar att 
drabbas, m.fl. 55 

Det centrala som utredningen presenterar i sina resonemang om 
proportionalitetsprincipen kretsar kring att den måste tillämpas strikt och 
konsekvent. Några nya fakta om principen lägger utredningen inte fram, utan man 
hänvisar till den redan befintliga lagstiftningen kring de övriga tvångsmedlen. 
Intressant att betona ur integritetsaspekten är att utredningen nämner vid ett flertal 
tillfällen att stor vikt bör fästas vid hur den misstänkte riskerar att påverkas av 
användandet av buggning. Med hjälp av den strikta tillämpningen av principen 
tror man att bättre hänsyn ska tas till den misstänktes integritet eftersom att detta 
måste övervägas i en större utsträckning då man beslutar om buggning ska 
användas. 
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3.3 Resonemangens koppling till de etiska 
perspektiven 

Buggningsutredningen presenterar i sitt material en mängd olika aspekter och 
infallsvinklar på den problematik som finns kring buggning som hemligt 
tvångsmedel. Jag har i avsnittet ovan försökt tydliggöra utredningens resonemang 
kring effektivitets- och integritetsbegreppet och visat på vilka argument som man 
har fäst särskild vikt vid. I det här avsnittet vill jag redogöra för om och i så fall på 
vilket sätt utredningens argument går att härleda till de etiska perspektiv som 
presenterades i teoriavsnittet.  

Mats Sjölin konstaterar i sin bok Politisk etik att både konsekvens- och 
pliktetiken har inneboende svagheter, vilket gör att en kombination av dem båda 
är möjlig när ett beslut ska tas i en svår etisk samhällsfråga. Att använda sig av de 
båda värderingsprinciperna kan på ett teoretiskt plan te sig omöjligt, men något 
som Sjölin menar i praktiken alltså är fullt rimligt. Han betonar dock att 
konsekvensetiken är den logik som är att föredra när beslut ska tas i komplexa 
frågor, eftersom det då handlar om att göra noggranna överväganden där hänsyn 
måste tas till flera handlingsalternativ. Pliktetiken är istället framträdande vid 
etiska dilemman där snabba beslut ska tas och där handlingar i sig omedelbart 
värderas som onda eller goda.56  

Det finns klara paralleller mellan de resonemang som Sjölin för och den 
argumentation som utredningen använder sig av. Ett flertal av de argument som 
buggningsutredningen tar upp går att härleda till ett konsekvensetiskt perspektiv, 
medan det förekommer få argument som är av pliktetisk karaktär. Anledningen till 
varför förhållandet ser ut på det här viset kan förmodligen förklaras med det 
antagande som Sjölin gör, d.v.s. att konsekvensetiska argument blir dominerande 
när man under en längre tid utreder vilka följder som olika handlingsalternativ 
innebär. Att buggningsutredningen har försökt förstå vilka följder ett införande av 
buggning kan få har man tydliggjort vid ett flertal tillfällen när man dels har tittat 
på vilka positiva konsekvenser som ett införande av buggning kan få och dels 
vilka risker som det kan innebära för den enskildes integritet. 
Av de argument som utredningen presenterar med hänvisning till 
effektivitetsbegreppet och integritetsbegreppet kan alltså ett flertal sägas vara av 
konsekvensetisk karaktär. Inte helt oväntat gäller detta när utredningen försöker 
visa på vilka följder ett införande av buggning kan få. Ett exempel på hur man har 
resonerat konsekvensetiskt är när man skriver att buggning ”kan ge den avgörande 
bevisningen för ett mycket allvarligt brott som därmed klaras upp”57 Centralt i 
utredningens argumentation är att man anser att ett resultat av buggning leder till 
att brottsligheten sjunker och att den faktiska brottsbekämpningseffektiviteten 
ökar. 
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Ett annat argument som presenterades i teoriavsnittet handlade om buggning som 
arbetsmetod är effektiv. En intressant iakttagelse är att det går att förstå 
resonemanget både i konsekvensetiska och pliktetiska termer. Utifrån ett 
konsekvensetiskt perspektiv ger utredningen två olika svar om buggning kan 
rättfärdigas. Å ena sidan redogör utredningen för att buggning kräver stora 
polisiära insatser som innebär att metoden blir en ekonomisk belastning för 
samhället. Risken som blir uppenbar är att andra metoder får stå tillbaka, som 
eventuellt skulle kunna genera i fler lösta brott i förhållande till de antal tillfällen 
som metoden används. Men å andra sidan menar man att buggning kan ha en 
preventiv effekt på brottslighet, vilket då skulle minska de kostnader som 
samhället satsar på att lösa brott. Något entydigt svar ges därför inte på frågan om 
buggning kan rättfärdigas utifrån det ovan nämnda resonemanget.   

Kopplingen till det pliktetiska perspektivet är möjligtvis inte lika lätt att 
anknyta till argumentet ovan som till konsekvensetiken. Som jag tog upp i 
teoriavsnittet är ett sätt att resonera utifrån pliktetiken att staten har ett ansvar att 
hushålla med statens resurser effektivt. Trots att utredningen inte explicit skriver 
det, går det att förstå att utredningen har tagit hänsyn till att metoden innebär en 
stor kostnad för staten eftersom man anser att buggning bör användas i en 
begränsad omfattning. Resonemanget kan tolkas som pliktetiskt eftersom 
utredningen är införstådd med att metoden endast kan tillämpas vid ett begränsat 
antal tillfällen och att statens skattemedel på så vis används mer effektivt.  

Vad det gäller de argument som buggningsutredningen tog upp med avseende 
på integritetsbegreppet är konsekvensetiken återigen det perspektiv som är lättast 
att härleda resonemangen till. Det nämndes tidigare i idénalysen att utredningen 
föreslår ett antal åtgärder som bör införas för att förbättra rättsskyddet för de 
personer som blir buggade, exempel på sådana åtgärder är införandet av ett 
offentligt ombud och en stärkt tillämpning av proportionalitetsprincipen. 
Argumentet om att införa ett offentligt ombud går att anknyta till 
konsekvensetiken eftersom en följd av denna åtgärd skulle innebära att 
rättssäkerheten stärkts för den enskilde och att risken för integritetskränkningar 
minskas. Detta tror utredningen är möjligt eftersom det offentliga ombudet har 
uppgiften att bl.a. övervaka att buggning sker i de fall då korrekt misstankegrad 
finns mot den misstänkte personen. 

Proportionalitetsprincipen går även den att härleda till ett konsekvensetiskt 
resonemang. Utredningen betonar att principen ska få en framträdande roll när 
man beslutar om buggning ska användas av flera olika skäl. Ett av dessa är att 
buggning endast ska användas i de fall då det är berättigat. En konsekvens av ett 
missbruk av metoden menar utredning kan få mycket allvarliga följder i form av 
att allmänheten förlorar förtroende för polisen. Utredningen skriver att det är av 
stor vikt att medborgare i allmänhet inte tror att de riskerar att bli buggade 
godtyckligt eftersom det kan få förödande samhälleliga effekter i form av att 
statsmakten förlorar sin legitimitet.  
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4 Kritiska reflektioner  

I det här avsnittet presenteras de synpunkter som en del av den övriga litteraturen 
tar upp när de har diskuterat buggningsutredningens sätt att argumentera. Jag har 
valt att ha med den här punkten för att ge en ökad förståelse för hur andra 
debattörer har reflekterat över den argumentation som står i fokus för uppsatsens 
andra frågeställning. Jag har också valt att ta med mina egna reflektioner i det här 
avsnittet för att tydliggöra vilka slutsatser som jag gör efter att ha granskat 
buggningsutredningens resonemang. 

4.1 Annan litteraturs synpunkter på utredningens 
argumentation 

Det råder ingen tvekan om att buggningsutredningens förslag om att tillåta 
buggning är ett kontroversiellt inlägg i debatten om en utökad användning av 
hemliga tvångsmedel. Redan 1998 när buggningsutredningen presenterades blev 
den starkt ifrågasatt och många kritiker menade att den svenska rättssäkerheten 
riskerade att sättas på spel om buggning införs. En av de mest kritiska rösterna 
kom från den dåvarande chef justitieombudsmannen Claes Eklundh som skriver i 
en artikel att ”ingenting i utredningen motiverar en så starkt integritetskränkning 
som buggning innebär”58 Eklundh kritiserar utredningen på en rad olika punkter, 
bl.a. menar han att utredningen gör en bristfällig analys när man undersöker 
tillämpningsområdet för buggning. Exempelvis ifrågasätter Eklundh sättet som 
buggning används då det innebär att polisen får bryta sig in på ett antal privata 
utrymmen när man placerar ut avlyssningsutrustningen. Följden av detta menar 
Eklundh kan bli att platser som biktstolar och tidningsredaktioner riskerar att bli 
avlyssnade. Istället anser Eklundh att fler platser än samtal med den misstänkte 
och dennes advokat bör bli fredade zoner för buggning, som exempel nämner han 
att det är föga troligt att kriminella MC-gäng för samtal i t.ex. kyrkor, på sjukhus 
eller på massmedieredaktioner59.  

En annan kritisk reflektion över utredningens argumentation presenterar 
Flyghed i sin bok där han konstaterar att det förekommer få konkreta fall där 
utredningen har lyckats få belägg för att buggning ska ha en brottsreducerande 
effekt.60 Istället skriver Flyghed att utredningen fäster stor vikt vid s.k. 
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konstruerade idealfall, där de flesta är av diffus karaktär och endast ett fåtal är 
hämtade från verkligheten. Som ett exempel på ett konkret fall som utredningen 
tar upp nämner Flyghed den danska polisens erfarenheter61 av att använda 
buggning, men även där kritiserar han utredningens argumentation eftersom ”det 
finns inga uppgifter om antal eller hur stor del andel av samtliga buggningsfall 
som varit framgångsrika”62 

Den tidigare nämnda Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter 
(SHMR) presenterar i sin rapport en mycket negativ bild av buggnings-
utredningens förslag. Man anser att buggning inte bör tillåtas eftersom det bl.a. 
innebär en alltför stor integritetskränkning av medborgarna och att det inte finns 
tillräckliga garantier för den enskildes rättssäkerhet. SHMR kritiserar inte bara 
metoden i sig, utan de tar även upp brister i utredningens argumentation, som de 
menar har resulterat i att slutsatserna är dåligt underbyggda. En del av kritiken 
som SHMR redogör för avser den höga grad av spekulation som 
buggningsutredningen använder sig av när det gäller buggningens betydelse för 
brottsbekämpningseffektiviteten. Exempelvis nämner man att det inte räcker med 
att i generella ordalag hänvisa till påhittade situationer där buggning eventuellt 
skulle kunna användas eller att metoden eventuellt skulle kunna leda till ett bättre 
resultat.63 Istället menar man att, precis som Flyghed tar upp, att det krävs mer 
konkreta situationer och resultat för att kunna visa på de fördelar som finns med 
metoden.  

SHMR kritiserar även på det sätt som utredningen har inhämtat sitt material 
från utländska myndigheter när man undersökte om buggningens effektivitet. 
Exempelvis nämns att synen på buggning varierar starkt mellan de olika länderna, 
men trots detta har utredningen valt att betona de goda erfarenheter som den 
danska polisen har haft av metoden. Vidare skriver SHMR att ett värdefullt 
komplement till utredningens studiebesök utomlands, hade varit att sammanträffa 
med domstolsrepresentanter i länder som tillåter buggning. På så vis hade 
utredningen troligen kunnat erhålla objektiva synpunkter på om användandet av 
buggning hade resulterat i en ökning av andelen fällande domar.64  

Till skillnad från den kritik som framförts ovan där man helt förkastar 
införandet av buggning, anser Lagrådet i yttrande av buggningsutredningen att 
metoden bör införas som hemligt tvångsmedel. Man föreslår dock en rad 
förändringar från buggningsutredningens förslag för att ett införande ska vara 
möjligt. Kritiken som Lagrådet presenterar mot utredningen gör bl.a. gällande att 
rättssäkerheten inte har belysts i tillräckligt många avseende. Exempelvis 
kritiserar man att buggningsutredningen inte presenterar några begränsningar vad 
det gäller vilka som avlyssnas, och att det därmed finns en risk att barn och 
ungdomar blir buggade.65 
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65 Lagrådets remiss 9 maj 2000 s.9 
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4.2 Egna reflektioner 

Buggningsutredningen är utan tvekan en diger och omfattande utredning som 
belyser en mängd aspekter av buggning och dess problematik. Stora delar av 
utredningen berör den värdekonflikt som råder mellan effektiv brottsbekämpning 
och den integritetskränkning som metoden medför. I den idéanalys som jag 
presenterar har jag försökt redogöra för de argument som utredningen har betonat 
är av särskild vikt med avseende på effektivitets- och integritetsaspekten. 
Utredningens argumentation kring de båda begreppen anser jag vara relevanta i 
diskussionen om ett införande av buggning, även om den i vissa fall känns 
bristfällig. Det gäller framförallt i resonemangen om buggningens effektivitet, där 
utredningen inte lyckas visa på några tydliga exempel där buggning faktiskt har 
lett till att fler brott klaras upp. Exempel på sådana resonemang är när utredningen 
motsäger sig själv och bl.a. konstaterar att buggning kan vara effektivt i vissa 
speciella situationer, men att metoden knappast skulle påverka 
uppklarningsprocenten. Vad utredningen kommer fram till med ett sådant 
resonemang anser jag vara mycket svårtolkat, och den ger inga konkreta svar på 
frågan om buggningens effektivitet. Precis som Svenska Helsingforskommittén 
för mänskliga rättigheter påtalar i sin rapport hade det varit relevant för 
utredningen att här presentera mer oberoende statistik på vilken effekt buggning 
har på brottsbekämpningseffektiviteten.  På så vis tror jag att man hade lyckats 
undgå en del av den massiva kritik som just syftar på att utredningen inte har 
förmått att presentera några klara belägg för de eventuella positiva effekter som 
metoden kan ge. 

I idéanalysen av buggningsutredningen visade det sig att argumenten som 
framfördes kunde härledas både till konsekvensetiken och till pliktetiken, men där 
den förstnämnda var klart dominerande. Intressant att observera i det här 
sammanhanget är att argumentation utifrån ett konsekvensetiskt perspektiv går att 
tolka både som att buggning kan rättfärdigas och orättfärdigas. Det visas bl.a. 
genom att utredningen ger läsaren dubbla budskap och några entydiga svar är i 
många fall svåra att finna i de konsekvensetiska resonemangen. Jag tror att detta 
antagligen kan anknytas till det som nämndes inledningsvis om 
konsekvensetikens grunder, att ett problem med perspektivet är att överblicka de 
konsekvenser som en handling kan få i ett längre perspektiv. Trots det anser jag 
att utredningen borde ha kunnat ge tydligare besked och inte använt sig av 
reservationer i sin argumentation, i form av formuleringar som ”å ena sidan” och 
”å andra sidan”.  

I utredningen får de pliktetiska resonemangen kring integritetsvärdet en klart 
undanskymd roll. Detta anser jag är en svaghet för utredningen eftersom man bl.a. 
inte gör någon problematisering av själva integritetsvärdet. Enligt den s.k. 
rättighetsteorin inom pliktetiken finns det värden som är okränkbara, exempel på 
ett sådant är rätten till ett privatliv. En sådan aspekt av integritetsvärdet nämns 
inte alls, utan utredningen utgår istället ifrån att medborgarna får räkna med att 
utsättas för vissa integritetskränkningar. Jag tror därför att utredningen hade fått 
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en bättre bredd på sin analys av att föra en diskussion om att integritet kan vara ett 
värde i sig.  

Det principiellt viktiga som jag har försökt visa på i den här uppsatsen är att 
svaret på om buggning kan rättfärdigas beror dels på vilken normativ logik man 
utgår ifrån och dels vilka värden som ska premieras. Resonemangen kopplade till 
pliktetiken anser jag ger ett mer entydigt svar på om buggning kan rättfärdigas 
eftersom det då handlar om vilket värde som är viktigast, integritet eller 
brottsbekämpningseffektiviteten. I konsekvensetiken är gränserna mer flytande 
och svaret är beroende på hur de positiva följderna antas stå i proportion till de 
negativa effekterna. I min granskning av buggningsutredningens argument har jag 
funnit att man inte har varit helt konsekvent i sin argumentation, detta visas 
framförallt i de resonemang som går att härleda till konsekvensetiken. I flera fall 
har det varit svårt att utläsa vad utredningen egentligen menar, då vissa 
motsägelser är uppenbara. 

En annan intressant reflektion som jag har gjort under arbetets gång är att en 
övervägande del av den kritik som har framförts av den övriga litteraturen mot 
buggningsutredningens argumentation har gällt att effektivitetsbegreppet är dåligt 
underbyggt. Däremot har utredningens argument som är kopplade till 
integritetsaspekten generellt sett fått mindre kritik och istället har fokus legat på 
de brister som finns i resonemangen kring effektivitetsbegreppet. Trots detta har 
jag fått uppfattningen att de flesta av motståndarna till buggning menar att 
metoden inte kan införas pga. den integritetskränkning som den innebär. Därmed 
verkar det inte spela någon roll för kritikerna att buggningsutredningen har gjort 
en bristfällig analys av effektivitetsbegreppet, eftersom det ändå är 
integritetsaspekten som det läggs mest vikt vid. Naturligtvis är 
buggningsutredningen inte den huvudsakliga informationskällan när någon 
reflekterar om buggning bör införas eller inte. Men det visar ändå på att det kan 
vara svårt för buggningsutredningen att övertyga någon som är kritisk till att 
buggning ska införas, eftersom de flesta är överens om att argumenten kopplade 
till integritetsaspekten är väl motiverade.  

Idag, mer än 10 år efter att buggningsutredningen lämnade sin rapport, har 
riksdagen ännu inte fattat beslut om buggning ska införas. Detta visar på den 
komplexa samhällsfråga som buggning innebär och de svåra övervägningar som 
måste göras. Frågan är lika aktuell idag som för tio år sedan, vilka inskränkningar 
i privatlivet är medborgarna beredda att acceptera för att ge polisen effektiva 
metoder för att bekämpa allvarlig brottslighet? 
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5 Sammanfattning 

Den här uppsatsen tar upp den problematik som finns med ett införande av 
buggning som hemligt tvångsmedel. I den värdekonflikt som råder står 
brottsbekämpningseffektiviteten mot den personliga integriteten, vilka har utgjort 
de centrala begreppen i uppsatsen. I teoriavsnittet presenterades två normativa 
logiker, konsekvensetiken och pliktetiken, som visade att beroende på vilket värde 
som var utgångspunkten kunde buggning rättfärdigas eller inte. Detta låg till 
grund för den empiriska idéanalys som redogjordes för i den senare delen av 
arbetet där jag undersökte hur den svenska buggningsutredningen resonerade när 
man utredde om buggning skulle införas i Sverige. Mitt syfte med arbetet var 
således dels att tydliggöra den värdekonflikt som råder mellan effektivitets- och 
integritetsbegreppet och dels undersöka hur buggningsutredningen resonerade när 
man diskuterade om metoden skulle införas i Sverige.  

Min genomgång av utredningens argumentation visar på att det framförs 
många relevanta aspekter, men där vissa av argumenten hade behövt 
vidareutvecklats. Buggningsutredningens slutsats var att buggning bör införas i 
Sverige eftersom man anser att vinsterna skulle bli större i förhållande till den 
integritetskränkning som metoden skulle innebära. Konklusionen av arbetet är att 
utredningen använt sig av argument som främst går att härleda till det 
konsekvensetiska perspektivet, eftersom man tror att följderna av att införa 
metoden skulle leda till polisen kan bekämpa allvarlig brottslighet mer effektivt.  
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