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Sammanfattning 
En minoritet av riksdagens ledamöter utnyttjade våren 2006 en rättssäker-
hetsregel i den svenska grundlagen, resultatet blev att en proposition inne-
hållande ett förslag om att införa hemlig rumsavlyssning i svensk rätt där-
med förklarades vilande. Anledningen till minoritetens handling var att de 
ansåg att förslaget visade prov på stora brister inom rättssäkerhetsområdet. 
Bland annat ansåg man att det var svårt att förutse vid vilka brott ett ingrepp 
skulle göras möjligt. I huvudsak bestod kritiken dock av att de kontrollmöj-
ligheter som erbjöds i samband med ett ingrepp ansågs otillräckliga. Enligt 
regeringsformen skall förslaget ligga vilandes i ett år innan det får återupp-
tas för omröstning i riksdagen. Detta innebär att det snart är dags för en ny 
prövning. Med anledning av bordläggningen tillsatte regeringen dock en 
utredning som fick till uppgift att se över hur kontrollen kring tvångsmedlet 
bör se ut för att uppfylla alla krav på rättssäkerhet. Utredningen presenterade 
sitt förslag i november 2006. Ytterst är det Europakonventionen, med sina 
minimiregler, som avgör vad som är att anse som tillräckligt. 
   Med anledning av vad som har inträffat har arbetet haft som målsättning 
att utreda huruvida det fanns fog för ovan nämnda bordläggning. Om så 
skulle visa sig vara fallet, blir det av intresse att utreda huruvida den efter-
följande utredningen kan ha hittat en lösning på problemet. Då Europakon-
ventionen i vissa delar är luddig till sitt utförande kan det vara svårt att utre-
da om Sveriges förslag kan anses räcka till. För att få hjälp med bedömning-
en har arbetet tagit hjälp av de nordiska ländernas reglering på området. 
   Resultatet av utredningen har gett vid handen att den svenska propositio-
nen som bordlades inte på långa vägar skulle ha levt upp till Europakonven-
tionens krav på området. Således fanns det fog för minoritetens handlande. 
Arbetet kan dessutom konstatera att propositionens förslag visade prov på 
betydligt större brister än vad som var fallet i något annat nordiskt land. 
Norge visade sig vara det enda landet i jämförelsen som med säkerhet skulle 
klara av en prövning i Europadomstolen. Vad det sedan gäller Danmark och 
Finland så får det anses aningen svårbedömt huruvida dessa länder skulle 
klara av en eventuell domstolsprövning. Det är enligt arbetets mening dock 
troligare att de skulle klara en sådan prövning än att de inte skulle klara det.  
   Efter att ha analyserat den utredning som blev klar i november 2006 kan 
arbetet glädjande nog konstatera att en sådan reglering som utredningen 
föreslår, med allra största sannolikhet skulle klara en eventuell prövning i 
Europadomstolen. Förslaget bygger till stora delar på det norska systemet, 
men förslaget har inte nöjt sig med att till stora delar kopiera den norska 
regleringen, man har dessutom stärkt rättssäkerheten ytterligare i vissa delar. 
Om förslaget i sin helhet skulle leda till lag, kan Sverige följaktligen stoltse-
ra med att ha den ur rättssäkerhetssynpunkt bästa regleringen i norden.  
   Hur den proposition som förväntas presenteras inom kort kommer att vara 
utformad, återstår dock att se.   
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Förkortningar 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Polisen har allt större problem med att bekämpa den tunga brottsligheten. 
För att ha någon rimlig möjlighet att komma till rätta med brottsligheten har 
polisens metoder dock utvecklats parallellt med brottsutvecklingen. Till sin 
hjälp har polisen fått en rad tvångsmedel att tillgå, såsom t ex. häktning och 
husrannsakan. Dessvärre har detta visat sig vara otillräckligt, vilket har lett 
till att så kallade hemliga tvångsmedel har blivit ett allt vanligare inslag i 
den brottsbekämpande verksamheten. 
   Användandet av hemliga tvångsmedel är dock inte helt okontroversiellt. 
Problemet är främst att den personliga integriteten alltjämt kommer i kläm 
när hemliga tvångsmedel används. Det handlar om två mycket starka intres-
sen som kolliderar, å ena sidan vikten av att bekämpa den tunga brottslighe-
ten å andra sidan att värna om den, så viktiga, personliga integriteten. Vilket 
intresse väger då tyngst. Alla är nog överens om att det bör finnas en viss 
balans mellan dessa båda intressen. En fullständig fokus på den personliga 
integriteten riskerar att leda till eskalerande brottslighet medan en fullstän-
dig fokus på en effektiv brottsbekämpning riskerar att leda till ett alltför 
kontrollerat samhälle, där samhällsmedborgarna aldrig kan vara säkra på att 
de inte är övervakade. Sistnämnda riskerar också bidra till att människor inte 
vågar uttala sig om något, brottsligt eller inte, som kan skada dem själva 
eller deras närstående. De brottsbekämpande myndigheterna brukar som 
försvar säga att hederliga människor inte behöver vara oroliga för dessa 
kontroller, men hur vet vi att detta stämmer. 
   Att resonera i termer som att kriminella missbrukar begreppet personlig 
integritet för att ostört få begå sina brott, och att vi därför skall låta det 
brottsbekämpande intresset gå före får nog anses lite för lätt, för att inte rent 
av kalla det nonchalant. Vi får nog gå lite djupare än så. För att en människa 
skall kunna leva ett meningsfullt liv torde det vara av vikt att man kan känna 
förtroende till andra människor och till samhällsapparaten i stort. Ett sådant 
förtroende kan rubbas av osäkerheten kring att det du anförtror någon, kan 
uppmärksammas av myndigheterna inom ramen för deras brottsbekämpande 
verksamhet. 
   Dessvärre får vi nog vänja oss vid att bli ofrivilligt observerade. Den 
tunga kriminaliteten blir allt tyngre. Som exempel kan nämnas terroristat-
tacker världen över, och den organiserade brottligheten i övrigt vars med-
lemmar på ett allt brutalare sätt, än vad som tidigare varit fallet, begår bland 
annat grova väpnade rån, inte minst då mot värdetransporter av olika slag. 
För att kunna bekämpa denna brottslighet vet vi idag inget annat effektivt 
sätt, än att med hjälp av hemliga tvångsmedel försöka avslöja dessa ligor. 
Det är dock problematiskt att bestämma vad som är att se som organiserad 
brottslighet, och om det överhuvud kan anses som ett hållbart argument för 
att införa hemlig rumsavlyssning. Arbetet avser dock inte att lösa denna 
sistnämnda problematik, men vill ändå göra läsaren uppmärksam i denna 
del. 
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   Då vi inte tycks klara oss utan hemliga tvångsmedel är det än viktigare att 
de tillämpas på ett väl reglerat sätt. För varje integritetskränkande steg som 
lagstiftaren tar, är det av yttersta vikt att ett sådant steg kompenseras med en 
starkare kontrollmöjlighet för den eller de individer som kan drabbas. Upp-
satsen avser att behandla denna problematik och att finna svar på hur de 
brottsbekämpande myndigheterna på bästa sätt kan kontrolleras. Som 
nämnts ovan tenderar lagstiftningen på området att mer och mer inkräkta på 
den personliga integriteten. Sist i raden av förslag var den proposition som 
föreslog att den öppna polisen skall få tillåtelse att använda sig av hemlig 
rumsavlyssning, så kallad ”buggning”, ett ingrepp som får anses som det 
hittills mest integritetskränkande tvångsmedlet i Sverige. Den proposition 
som lades fram förklarades dock vilande i ett år, detta kunde ske genom att 
en minoritet av riksdagens ledamöter utnyttjande en regel i Sveriges grund-
lag. Anledningen till vilandeförklaringen var att regeringens proposition 
uppvisade stora brister på rättssäkerhetsområdet.  
   Var det då befogat att förklara propositionen vilande. Detta tillsammans 
med andra frågor rörande rättssäkerheten avser arbetet att finna svar på. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Hemlig rumsavlyssning är ett ingrepp som utgör en inskränkning i den per-
sonliga integriteten. Varje person är enligt lag skyddad från en sådan in-
skränkning. I vissa speciella fall äger dock staten rätt att lagstifta om undan-
tag till detta skydd. Behovet av att bekämpa brottslighet kan i vissa fall ut-
göra ett sådant undantagsskäl. Detta räcker dock inte, härutöver ställer bland 
annat Europakonventionen upp en del minimikrav som måste vara uppfyllda 
för att ingreppet skall kunna anses som konventionsenligt.  
   Syftet med arbetet är att utreda huruvida förslaget att införa hemlig rums-
avlyssning i svensk rätt uppfyller Europakonventionens krav. Kraven läm-
nar dessvärre ett visst utrymme för varje enskilt land att själv utföra subjek-
tiva bedömningar. För att på bästa möjliga sätt kunna kontrollera huruvida 
de svenska argumenten kan anses hållbara behöver arbetet något att jämföra 
med. En förutsättning för att jämförelsen skall anses meningsfull är dock att 
jämförelseobjekten har någorlunda likvärdiga förutsättningar. De länder som 
enligt arbetet torde ha mest gemensamt med Sverige är våra nordiska gran-
nar På grund härav har arbetet även till syfte att ta reda på hur Danmark, 
Finland och Norge har valt att behandla införandet av sina motsvarigheter 
till hemlig rumsavlyssning. Syftet är dessutom att pröva huruvida dessa län-
ders motsvarigheter lever upp till Europakonventionens krav i denna del. 
   Ändamålet och förhoppningen med arbetet är vidare att uppgifterna som 
framkommer skall kunna användas som ett riktmärke för vad som bör krä-
vas vid införandet av ett hemligt tvångsmedel i allmänhet och vid införande 
av hemlig rumsavlyssning i synnerhet. 
 
De huvudsakliga frågeställningarna är: 

• Lever lagförslaget (prop. 2005/06:178) om hemlig rumsavlyssning 
upp till Europakonventionens krav i artikel 8 och artikel 13? 

• Lever förslaget ovan, i kombination med SOU 2006:98, upp till 
samma krav? 
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• Hur står sig förslagen ovan, avseende rättssäkerhet, i förhållande till 
motsvarande lagstiftning i Danmark, Finland och Norge? 

• Lever den danska, finska respektive den norska lagstiftningen i den-
na delen upp till Europakonventionens artikel 8 och 13? 

1.3 Metod och material 
Den metod som arbetet har använt sig av är en traditionell juridisk metod. 
Detta innebär att arbetet förutom att studera lagtext, även har studerat och 
analyserat förarbeten, praxis och doktrin för att söka svar på de frågor som 
arbetet har haft att utreda. Huvuddelen av informationen är dock hämtad 
från de olika ländernas förarbeten, anledningen är att det oftast är i förarbe-
tena du finner svar på hur tankegångarna har gått. Detta är i sin tur ofta en 
förutsättning för att man skall förstå syftet med själva lagtexten, och det är 
just syftet som till stor del har varit det viktiga att utreda i detta arbete. En 
betydande del av arbetet har gått ut på att studera utländsk rätt. Detta har till 
viss del gjort det nödvändigt att först sätta sig in i de olika ländernas rättssy-
stem. 
   Som nämnts ovan så har huvuddelen av materialet utgjorts av förarbeten. 
Vad det gäller den svenska delen av arbetet så har den nästan uteslutande 
utgjorts av förarbeten av olika slag, anledningen härtill är att det inte finns 
mycket annat skrivet, då hemlig rumsavlyssning inte är ett befintligt 
tvångsmedel i Sverige. Härutöver har arbetet till stor del använt sig av dokt-
rin, i huvudsak då inom det norska och danska rättsområdet. Anledningen 
till att finsk doktrin inte har använts är att det här föreligger språktekniska 
problem, denna skada har dock kunnat repareras genom att ta del av finska 
förarbeten översatta till det svenska språket. Utöver detta har arbetet använt 
sig av ett fåtal rapporter och artiklar samt några enstaka elektroniska källor. 
Dessutom har praxis från Europadomstolen använts vid enstaka tillfällen.  

1.4 Avgränsningar 
De ständigt växande inskränkningarna i den personliga integriteten är, och 
har länge varit, ett vida omdebatterat ämne. När det handlar om hemliga 
tvångsmedel, i detta fall hemlig rumsavlyssning, så finns det således mycket 
att diskutera. Materialet på området skulle utan besvär räcka till för att fylla 
ett antal avhandlingar. I detta fall handlar det därför om att i första hand gå 
in för att begränsa arbetet till att bara behandla den information som får an-
ses nödvändig för att besvara arbetets frågeställning.  
   För att kunna hålla arbetet inom de ramar som får anses som rimligt för ett 
examensarbete bestående av tjugo universitetspoäng, så har arbetet tvingats 
till att välja ut att antingen behandla den öppna polisens eller säkerhetspoli-
sens möjligheter att använda hemlig rumsavlyssning. Här har arbetet gjort 
ett aktivt val att behandla den öppna polisens möjligheter härtill. Anledning-
en är främst att denna del är, om möjligt, än mer omdebatterad än den del 
som omfattar säkerhetspolisen. Vidare avser arbetet inte heller att beröra en 
eventuell användning av hemlig rumsavlyssning i preventivt ett syfte. 
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   Med anledning av att arbetet i huvudsak har valt att utreda huruvida de 
olika länderna lever upp till Europakonventionens krav på ett effektivt 
rättsmedel, så har arbetet avgränsat sig till att behandla de olika kontrollmöj-
ligheter som lagarna alternativt lagförslagen har att erbjuda på området. Ett 
skadestånd är inte att se som en kontrollmöjlighet, utan snarare som en 
eventuell följd av en kontroll. Av denna anledning har arbetet valt att inte 
utreda huruvida enskilda personer har rätt till skadestånd i det fall han eller 
hon har behandlats på ett lagstridigt sätt. Inte heller frågan om överskottsin-
formation kommer att ventileras i detta arbete. Motiveringen härtill är helt 
enkelt att inte heller detta är en kontrollmöjlighet, istället är det snarare att 
se som en regel om huruvida polisen har rätt att använda sig av den informa-
tion de fortlöpande tar del av under en avlyssning.  
   Vad gäller arbetets val av jämförbara länder så hade det absolut bästa varit 
om samtliga länder med hemlig rumsavlyssning hade varit representerade i 
arbetet. Av förklarliga skäl tvingas arbetet dock att göra ett urval. Att valet 
föll på de nordiska länderna har sin förklaring i att arbetet här antog, att des-
sa länders rättssystem och samhällssituation bäst stämde överens med Sve-
riges. Att ett jämförelselands system i stort passar ihop med det svenska gör, 
enligt arbetets mening, att jämförelsen blir mer rättvisande och således torde 
den också bli bättre. 
   Att arbetet har uteslutit att kommentera huruvida artikel 6 i Europakon-
ventionen, rätt till en rättvis rättegång, kan anses uppfylld beror helt och 
hållet på att den artikeln i huvudsak syftar till att skydda personer som har 
blivit åtalade eller i vart fall anklagade för brott. I fallet med hemlig rumsav-
lyssning, och för övrigt även vad gäller andra hemliga tvångsmedel, så är 
den person som artikeln eventuellt syftar till att skydda, inte ens medveten 
om ingreppet. Än mindre är han anklagad alternativt åtalad för brott. 

1.5 Disposition 
I arbetets kapitel 2 startar arbetet med att gå igenom innebörden av hemlig 
rumsavlyssning enligt det vilandeförklarande lagförslaget. Med innebörd 
menas det sätt på vilket tvångsmedlet är tänkt att användas, dvs. när, var och 
hur det får ske. Exempel på vad som innefattas här är en presentation av 
vilka brott som skall kunna leda till tvångsmedelsanvändning. Då arbetet 
avser att jämföra det svenska förslaget med regleringen i de övriga nordiska 
länderna, kommer en likadan presentation att göras vad gäller dessa länder. 
Det hela sker i fyra underrubriker, där varje underrubrik motsvarar ett land. 
Förutom att kapitlet är nödvändigt för den slutliga analysen, får det även 
anses utgöra en bra grund inför det fortsatta arbetet. 
   I kapitel 3 går arbetet igenom vilka lagstadgade rättigheter att slippa bli 
avlyssnad som varje enskild person har, men också vilka lagliga möjligheter 
staten har att inskränka samma rättigheter. I en första underrubrik görs en 
genomgång av vilka rättigheter och skydd varje enskild erbjuds i nationell 
lag. I en andra underrubrik går arbetet sedan igenom vilka skydd Europa-
konventionen har att erbjuda den enskilda individen. Bland annat går arbetet 
igenom vilka minimikrav Europakonventionen ställer på de länder som väl-
jer att utföra en inskränkning av den personliga integriteten, i detta fall hem-
lig rumsavlyssning. Efter att ha läst detta kapitel anser arbetet att läsaren bör 
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ha en sådan kunskap som krävs för att kunna bedöma hur omfattande rätts-
säkerhetsgarantier en nationell lag skall behöva erbjuda sina medborgare för 
att ett ingrepp skall anses konventionsenligt. 
   I kapitel 4 har arbetet för avsikt att redogöra för de kontrollmöjligheter 
som finns att tillgå i de olika länderna. Detta kommer att genomföras i fyra 
underrubriker, en underrubrik för varje rättssäkerhetsgaranti. Varje sådan 
underrubrik består dessutom av fem ytterligare underrubriker. I dessa under-
rubriker presenteras regleringen i ett land i taget, dvs. i tur och ordning, Sve-
rige, Finland, Norge och slutligen Danmark. Efter att arbetet i dessa under-
rubriker har redogjort för varje enskilt lands reglering kommer den sista och 
femte underrubriken vid varje rättssäkerhetsgaranti att användas till en 
sammanfattande kommentar. Kommentarerna har inte till syfte att vara av 
analyserande karaktär. Istället har kommentarerna till syfte att endast åter-
spegla det som sagts under varje enskilt land, och detta på ett objektivt sätt. 
Tanken är att på detta vis göra det lättare för läsaren att tillgodogöra sig ma-
terialet. Efter att ha genomfört ovan nämnda vad gäller samtliga fyra rätts-
säkerhetsgarantier, anser sig arbetet ha samlat såpass god information angå-
ende rättsläget i de olika länderna att en analys kan genomföras. 
   Således består kapitel 5 av en analys. Analysen går till på det viset att 
regleringen i vart och ett av länderna till en början prövas mot Europakon-
ventionens artikel 8. Prövningen går i stort ut på att utreda om ingreppets 
art, i respektive land, kan anses nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. 
Dessutom krävs bland annat att ingreppet finner stöd i nationell lag. Uppfyl-
ler ett land dessa krav är ingreppet i sig också att se som konventionsenligt i 
denna del. Oavsett om ett ingrepp uppfyller kravet i artikel 8 eller inte så 
måste varje lands reglering dessutom prövas mot Europakonventionens arti-
kel 13. Detta görs också i analysen. Artikel 13 ställer upp en del krav på att 
ett land måste erbjuda ett effektivt rättsmedel. Arbetet analyserar således om 
ländernas lagstiftningar lever upp till Europakonventionens krav. I analysen 
sammanfattas därför varje lands rättssäkerhetsgarantier inom det aktuella 
området. Arbetet utför sedan en fiktiv prövning, land för land, huruvida 
rättssäkerhetsgarantierna i det enskilda landet kan antas räcka för att leva 
upp till konventionens krav på ett effektivt rättsmedel. För svensk del prö-
vas först den vilande propositionen. Därefter prövas samma proposition i 
kombination med den statliga offentliga utredningens förslag, dvs. den ut-
redning som tillsattes direkt efter att propositionen förklarades vilande. När 
arbetet har prövat varje lands överensstämmelse med Europakonventionen, 
görs en inbördes rangordning länderna emellan. En rangordning som grun-
dar sig på de olika ländernas rättssäkerhet på området. Allra sist sammanfat-
tas vad analysen har kommit fram till.  
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2 Innebörden av buggning – 
När, Var och Hur? 
Med utgångspunkt från det svenska förslaget om hemlig rumsavlyssning 
avser arbetet att i denna del gå igenom var hemlig rumsavlyssning, och dess 
motsvarighet i de nordiska länderna, är tänkt att användas. Det skiljer en del 
mellan bestämmelserna i de aktuella länderna. Vad som kanske är av än 
större betydelse är när, dvs. under vilka omständigheter, som hemlig rums-
avlyssning kan bli aktuellt. Det rör sig bland annat om vilken misstankegrad 
som krävs samt för vilka brott det hemliga tvångsmedlet kan bli aktuellt. 
   Genomgången är tänkt som en grund, där man möjligtvis kan finna för-
klaringar på varför det eventuellt skiljer mellan länderna vad gäller de kon-
trollmöjligheter som regleras i arbetets kapitel 4 som behandlar rättssäker-
hetsgarantier. 

2.1 Sverige – hemlig rumsavlyssning 
I svensk rätt finns idag ingen möjlighet för polisen att använda sig av hemlig 
rumsavlyssning, även kallat buggning. Det ligger dock en proposition med 
förslag om att en sådan möjlighet skall införas i svensk rätt. Propositionen 
förklarades vilande i maj 2006 efter att ha stött på hård kritik, och arbetet 
med att införa hemlig rumsavlyssning ligger därför i träda tills vidare. Arbe-
tet avser dock i det följande att utgå från nämnda proposition1. Syftet med 
att införa hemlig rumsavlyssning debatteras flitigt i propositionen. Argu-
menten handlar uteslutande om att härigenom kunna förhindra organiserad 
och systemhotande kriminalitet. I synnerhet nämns mc-gängen som det stora 
problemet.2   
  Enligt definition skall med hemlig rumsavlyssning avses avlyssning eller 
upptagning som sker i hemlighet och med tekniskt hjälpmedel som är avsett 
att återge ljud, och som avser tal i enrum, samt mellan andra eller förhand-
lingar vid sammanträde eller annan sammankomst, som allmänheten inte 
har tillträde till. Hemlig rumsavlyssning kan ske såväl i slutna utrymmen 
som utomhus. Att spela in ett samtal som man själv deltar i är däremot inte 
att se som hemlig rumsavlyssning. För att det skall anses som hemlig rums-
avlyssning krävs att ingen av de avlyssnade som deltar i samtalet eller sam-
mankomsten är medvetna om att avlyssning sker.3  
      Hemlig rumsavlyssning får endast ske där det finns särskild anledning 
att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig. Skulle avlyssningsut-
rymmet utgöras av annan stadigvarandes bostad än den misstänktes bostad 
så krävs dessutom att det finns synnerlig anledning att anta att den misstänk-
te kommer att uppehålla sig där.4 Vidare skyddas vissa platser helt från av-
lyssning såsom advokatkontor, läkarmottagningar och platser som är avsed-
                                                 
1 Prop. 2005/06:178. 
2 Prop. 2005/06:178, s. 34 ff. 
3 Prop. 2005/06:178, s. 47 f.  
4 Prop. 2005/06:178, s. 59 ff. 
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da för enskild själavård eller som annars används av präster. Dessutom finns 
det andra platser där det kräver synnerlig anledning att anta att brott begås 
på platsen för att avlyssning skall vara möjlig, detta gäller exempelvis ny-
hetsredaktioner.5

   Enligt förslaget skall polisen efter särskilt tillstånd och i samband med att 
hemlig rumsavlyssning beviljas, i hemlighet kunna beredas tillträde att in-
stallera den utrustning som krävs för att fullfölja avlyssningen, vilket i prak-
tiken innebär att intrång kommer att ske i utrymmen som i annat fall är 
skyddade mot intrång med stöd av 4 kap. 9 a § brottsbalken. Det finns inga 
direkta begränsningar, med undantag av de lokaler som nämndes i stycket 
ovan, angående var en avlyssning får ske, bara att det krävs tillstånd av 
domstol där avlyssningsutrymmena specificeras. Således är det även möjligt 
att bland annat avlyssna en bil eller något annat kommunikationsmedel. Vi-
dare ges polis möjlighet att göra intrång i nämnda utrymmen med hjälp av 
våld. Dessutom har polisen i samband härmed befogenhet att, när så anses 
nödvändigt, tillfälligtvis sätta larmanordningar ur funktion.6

   Vid vilka brott är det då tänkt att hemlig rumsavlyssning skall vara till-
lämpbart enligt det svenska förslaget. Först och främst nämner propositio-
nen att hemlig rumsavlyssning får användas på de brott där det inte är före-
skrivet lindrigare straff än fyra år. I detta innefattas bl.a. mord, dråp, männi-
skorov, grov våldtäkt och grovt rån.  
   I propositionen nöjer man sig dock inte med detta, det föreslås härutöver 
att ytterligare ett uppräknat antal brott skall kunna föranleda hemlig rumsav-
lyssning. Dessa brott har samtliga ett minimistraff som är satt lägre än fyra 
år. Vad som istället blir avgörande vad gäller dessa brott är huruvida det kan 
antas att straffvärdet för det aktuella brottet överstiger fyra år. Detta har man 
valt att kalla för en straffvärdeventil.7 De brott som skall omfattas av straff-
värdeventilen är följande: 

• Människohandel 
• Våldtäkt 
• Grovt sexuellt tvång 
• Våldtäkt mot barn 
• Grovt sexuellt övergrepp mot barn 
• Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering 
• Grovt koppleri 
• Grov utpressning 
• Grovt barnpornografibrott 
• Grovt övergrepp i rättssak 
• Grovt narkotikabrott 
• Grov narkotikasmuggling 

Som synes rör det sig i huvudsak om grova rubriceringar. Förslaget om att 
det aktuella straffvärdet skall vara avgörande har stött på massiv kritik från 
olika håll. Anledningen är att det, enligt kritikerna, krävs mer information 
än vad som finns att tillgå vid ett så tidigt skede av förundersökningen för 
att kunna bedöma vad det konkreta straffvärdet är. Enligt lagrådet föreligger 

                                                 
5 Prop. 2005/06:178, s. 65 f. 
6 Prop. 2005/06:178, s. 77 f. samt s. 104 f. 
7 Prop. 2005/06:178, s. 98 f. 
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dessutom stor risk för att endast det som är negativt för den misstänkte tas 
med i bedömningen, något man i propositionen däremot inte har ansett vara 
något problem. Anledningen härtill tycks bero av att det enligt förslaget 
finns möjlighet till ett så kallat offentligt ombud samt att uppgifterna, i de 
fall utredningen är bristfällig, skall komma den misstänkte till godo i form 
av lägre bevisvärde vid domstolsprövningen.8

   Förutom misstanke om ovan nämnda brott skall hemlig rumsavlyssning 
enligt förslaget vara tillämpbart även vid försök, förberedelse och stämpling 
av sådana brott, dock krävs att försöket, förberedelsen eller stämplingen är 
belagda med sådana omständigheter att det kan antas att gärningens straff-
värde överstiger fyra år.9  
   Vilken misstankegrad som krävs har också varit föremål för diskussion. I 
propositionen har man kommit med förslaget att hemlig rumsavlyssning 
skall få användas i de fall någon är skäligen misstänkt till ett brott som 
nämnts ovan. Skäligen misstänkt krävs för övrigt även vid bl. a. anhållande. 
Dessutom krävs att det är av synnerlig vikt för utredningen att avlyssning 
sker. Uttrycket synnerlig vikt behöver inte innebära att avlyssningen skall ge 
avgörande bevisning som omedelbart kan leda till en fällande dom. Men 
avlyssningen får heller inte inskränka sig till obetydliga detaljer som man 
både kan ha och mista. Inte heller får det anses vara möjligt att komma åt 
informationen med hjälp av andra mindre integritetskränkande tvångsåtgär-
der, om så är fallet skall tillstånd till hemlig rumsavlyssning således inte 
medges.  Härutöver krävs att skälen för åtgärden uppväger det intrång eller 
men som åtgärden innebär för den misstänkte eller något annat motstående 
intresse, dvs. att proportionalitetsprincipen är uppfylld.10  
   Vad som är viktigt att poängtera är att det måsta ha inletts en förundersök-
ning om brott för att hemlig rumsavlyssning skall få tillämpas. Det skall 
alltså inte vara tillåtet att i preventivt syfte använda sig av hemlig rumsav-
lyssning.11

2.2 Finland – teknisk avlyssning 
I Finland skiljer man, till skillnad från i det svenska förslaget, mellan tek-
nisk avlyssning och teknisk avlyssning av bostadsutrymme avsett för sta-
digvarande boende. Med anledning av att det svenska förslaget i huvudsak 
är tänkt att användas i bostadsutrymmen så avser arbetet att endast ta upp 
Finlands motsvarighet härtill, och bortser därmed från de finska reglerna 
vad gäller teknisk avlyssning av övriga platser. I den mån det krävs kommer 
dock även reglerna kring annan teknisk avlyssning att kommenteras. Tek-
nisk avlyssning av bostadsutrymme avsett för stadigvarande boende har 
funnits i finsk rätt sedan 2003. Annan teknisk avlyssning har däremot fun-
nits sedan 1995, och med möjlighet att överhuvud placera avlyssningutrust-
ning inne i ett utrymme som skall avlyssnas sedan 1999 (se under 4.1.2).12  

                                                 
8 Prop. 2005/06:178, s. 52 f. 
9 Prop. 2005/06:178, s. 49. 
10 Prop. 2005/06:178, s. 56 ff. 
11 Prop. 2005/06:178, s. 51. 
12 RP 52/2002 rd, s. 26 f.  
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  Enligt 5 a kap. 1 § tvångsmedelslagen krävs det att avlyssnaren inte själv 
deltar i samtalet, att samtalet inte är till för utomstående samt att avlyssning-
en sker med hjälp av teknisk anordning. I annat fall rör det sig inte om sådan 
teknisk avlyssning som lagen syftar till. Med teknisk avlyssning menas upp-
tagning av samtliga ljud i det utrymme som avlyssnas, detta till skillnad från 
teleavlyssning som endast innefattar ljudet från dem som deltar i telefon-
samtalet. Med hänsyn härtill är teknisk avlyssning av sådant bostadsutrym-
me också en större inskränkning av den personliga integriteten än teleav-
lyssning.13    
   Teknisk avlyssning i utrymme för stadigvarande boende får endast använ-
das om det är sannolikt att den misstänkte befinner sig där. Det görs i finsk 
rätt ingen skillnad mellan den misstänktes egen bostad eller någon annan 
bostad som denne sannolikt vistas i, avgörande är endast om det är sannolikt 
att den misstänkte vistas där. För att det, enligt förarbetena, skall räknas som 
vistelse krävs att det inte endast rör sig om en plats där den misstänkte be-
finner sig en kort tid.14  Dessutom får sådan teknisk avlyssning användas 
endast om det annars skulle vara omöjligt eller väsentligt svårare att utreda 
brottet.15    
   Det är den som håller i förundersökningen som vid teknisk avlyssning 
även ges laglig rätt att tillträda de nämnda utrymmena för att installera samt 
eventuellt avlägsna anordningen, allt i enlighet med 5 a kap. 4 § 5 mom. 
tvångsmedelslagen. 
   För att teknisk avlyssning av bostadsutrymme som är till för stadigvarande 
boende skall kunna komma ifråga krävs att det har begåtts ett allvarligt 
brott. Tvångsmedlet är alltså inte tänkt att användas i preventivt syfte för 
brott som kan tänkas begås. Gällande misstankegraden så krävs det i finsk 
rätt att personen i fråga är skäligen misstänkt för brott. Vilka brott det rör sig 
om finns att utläsa i 5 a kap. 4 § 4 mom. tvångsmedelslagen, som i sin tur 
hänvisar till 1 § i samma kapitel. Här finns en uttömmande uppräkning av 
tretton brott då avlyssningsformen kan bli aktuell.16 De uppräknade brotten 
är bland andra grovt sexuellt utnyttjande, mord, dråp, grovt frihetsberövan-
de, grovt rån, grovt häleri, sabotage, grov miljöförstöring och grovt narkoti-
kabrott. För övriga brott hänvisas till ovan nämnda lagrum. Även försök till 
de uppräknade brotten kan leda till sådan avlyssning.  
   I sammanhanget bör nämnas att vid fall av övrig teknisk avlyssning, dvs. 
sådan avlyssning som inte innefattar bostadsutrymme avsett för stadigva-
rande boende, exempelvis ett hotellrum, så gäller andra kriterier. I dessa fall 
räcker att det rör sig om att någon är skäligen misstänkt för ett brott där det 
strängaste straffet är fängelse i minst fyra år. Dessutom kan sådan teknisk 
avlyssning användas så fort det rör sig om ett narkotikabrott, fortfarande 
förutsatt att någon är skäligen misstänkt.17  
   Vad gäller kravet på proportionalitet så anser den finska lagstiftaren att det 
i det aktuella fallet är uppfyllt. Anledningen är att det endast rör exceptio-
nellt allvarliga brott och att det därför får anses proportionerligt att dessa 

                                                 
13 RP 52/2002 rd, s. 27. 
14 RP 52/2002 rd, s. 69. 
15 RP 52/2002 rd, s. 27 f. 
16 RP 52/2002 rd, s. 82. 
17 5 a kap. 4 § 4 mom. tvångsmedelslagen. 
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brott kan utredas effektivt. Effektiviteten skulle i detta sammanhang vara 
synonymt med den tekniska avlyssningen i allmänhet och vad gäller avlyss-
ning av bostadsutrymmen avsedda för stadigvarande boende i synnerhet.18

2.3 Norge – romavlytting 
Norge är det senaste landet, i ledet av de nordiska länderna med undantag av 
Sverige, som i dag har tillgång till buggning. Möjligheten tillkom så sent 
som i juni 2005, genom en proposition som lämnades i mars samma år.19 
Reglerna härom återfinns i straffeprosesslovens 16 kap. 216 § och i synner-
het då i 216 m §. Hur har man då valt att göra i vårt grannland i väster, detta 
bör vara av yttersta vikt då vi nu står inför samma problemställning i Sveri-
ge. 
   Arbetet avser att, precis som vid redogörelsen av övriga länder, först gå 
igenom hur man har valt att definiera romavlytting. Romavlytting är vad 
som i stort motsvarar det svenska förslaget med hemlig rumsavlyssning. 
Man har, i 216 m §, valt att skriva att romavlytting är all sådan hemlig av-
lyssning som sker med tekniska hjälpmedel och som inte går under vad man 
kallar kommunikasjonsavlytting som regleras i samma lag 216 a §, dock 
innefattas inte upptagning av bild. Kommunikasjonsavlytting innefattar 
kommunikation till och från bestämda telefoner, datorer eller annan anlägg-
ning för elektronisk kommunikation. Även identifiering av sådan anlägg-
ning med hjälp av tekniska hjälpmedel räknas hit. Detta innebär att all annan 
hemlig avlyssning går under namnet romavlytting, i huvudsak är det tänkt 
att röra sig om mikrofoner och sändare.20

   För att få avlyssna en plats, oavsett om det är ett hem eller inte så krävs att 
man kan anta att den misstänkte uppehåller sig på platsen. Man gör ingen 
skillnad i om det rör sig om den misstänktes bostad eller annans bostad, där-
emot säger man att det krävs särskilda grunder om det rör sig om en offent-
lig plats eller en plats som är tillgängligt för ett större antal personer. Som 
exempel på sådana ställen som inte samtidigt är offentliga, har man nämnt 
skolor samt asylmottagningar. Särskild grund krävs även för att lyssna av 
advokatkontor eller platser där läkare, präster eller andra som för samtal av 
förtrolig art kan befinna sig.21

   I samband med att polisen ges tillträde att placera ut den tekniska utrust-
ningen så har de också rätt att bryta sig in i de bostäder eller andra lokaler 
som krävs, om inte rätten aktivt beslutar om något annat. Däremot har poli-
sen inte rätt att, i samband härmed, utföra husrannsakan, för detta krävs sär-
skilt tillstånd.22

   När det gäller frågan om vid vilka brott romavlytting kan bli aktuellt så 
utmärker sig Norge med att vara restriktiva. Dels kan det bli aktuellt vid 
misstanke om att någon har utfört eller försökt utföra ett terrorbrott. Romav-

                                                 
18 RP 52/2002 rd, s. 82 f. 
19 Ot.prp. nr. 60 (2004-2005). Om lov om endringer i straffeprosessloven og 
politiloven. 
20 Ot.prp. nr. 60 (2004-2005), s. 146. 
21 Ot.prp. nr. 60 (2004-2005), s. 147 f. 
22 Ot.prp. nr. 60 (2004-2005), s. 102. 
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lytting kan även bli aktuellt då någon misstänkts ha begått eller försökt att 
begå dråp, grovt rån samt särskilt grovt narkotikabrott. Vid dessa senare 
brott så har man dessutom lagstiftat om ett tilläggsvillkor, det skall vara 
skälig grund till misstanke att brottet är utövat som ett led i verksamheten i 
en organiserad kriminell grupp. Vid dråp finns det dock en möjlighet att 
använda sig av romavlytting trots att det inte rör sig om organiserad krimi-
nalitet, närmare bestämt i de fall dråpet har skett som ett led i att motarbeta 
rättsväsendet, exempelvis då någon har ihjäl ett vittne.23

   Som vi ser har man alltså valt ut några av de grövsta brotten samt kom-
pletterat med tilläggsvillkor, det är varken tal om ett antal brott som har ett 
visst antal år i straffskalan eller om straffvärdeventiler. Visserligen föreslog 
metodutvalget, som är en av de instanser som har lämnat förslag på hur reg-
lerna skall se ut, att samtliga brott i straffskalan som kunde ge tio års fängel-
se eller mer skulle kunna bli föremål för romavlytting. Så blev dock inte 
fallet. Departementet ansåg att detta var att gå alldeles för långt, varför man 
bestämde att det istället skulle se ut så som arbetet har redogjort för ovan.24  
   Vid samtliga brott som är nämnda i stycket ovan så krävs det skälig grund 
för misstanke för att romavlytting skall kunna bli aktuellt. Skälig grund in-
nebär i norsk rätt att det finns objektiva bevis för misstanken samt att det 
måste vara mer sannolikt att personen i fråga har begått den aktuella gär-
ningen än att personen inte har begått gärningen. För att romavlytting skall 
få användas krävs, även i norsk rätt, att en förundersökning om brott har 
inletts.25  
   Det nämns dessutom i 216 m §. att tillåtelse till romavlytting endast får 
ges då det anses att avlyssningen kommer att ha väsentlig betydelse för att 
klara upp saken eller att saken annars i väsentlig grad riskerar att förstöras. 
Man påminner även om, i förarbetena till lagen, att det är av yttersta vikt att 
ta hänsyn till proportionalitetsprincipen då man beslutar om ett sådant hem-
ligt tvångsmedel som det rör sig om här. Om möjligt skall man använda sig 
av ett mindre integritetskränkande tvångsmedel, om det räcker för att utreda 
saken.26

2.4 Danmark – anden aflytning 
I den svenska propositionen står skrivet att den danska motsvarigheten till 
hemlig rumsavlyssning tillkom 198527, detta är dock en felaktig uppgift. I 
Dansk rätt har det sedan 1972 funnits möjlighet att utföra buggning. Vissa 
ändringar gjordes dock 1985 då den nuvarande utformningen av reglerna om 
anden aflytning tillkom. Man ändrade vid detta tillfälle en del regler kring 
anden aflytning, exempelvis sänkte man kriminalitetskravet samt införde 
krav på underrättelse till den som drabbats av anden aflytning. Reglerna om 
hemliga tvångsmedel fick vid samma tidpunkt ett eget kapitel i den danska 

                                                 
23 Ot.prp. nr. 60 (2004-2005), s. 146 f. 
24 Ot.prp. nr. 60 (2004-2005), s. 99 f. 
25 Ot.prp. nr. 60 (2004-2005), s. 146. 
26 Ot.prp. nr. 60 (2004-2005), s. 147. 
27 Prop. 2005/06:178, s. 175. 
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retsplejeloven,71 kap. 780-791 §§. Kapitlet behandlar ingrepp i meddelelse-
shemmeligheden i stort, och inte bara anden aflytning.28

   Med anden aflytning menas uttalanden framställda i enrum eller i stängda 
möten, där polisen inte själva deltar.29 Med andra ord innebär det att polisen 
i hemlighet och med hjälp av en apparat avlyssnar samtal som inte är tele-
fonsamtal eller radiokommunikation, eller att polisen på detta vis avlyssnar 
andra uttalanden som sker i ett utrymme. Det måste inte vara frågan om di-
rektavlyssning, även bandupptagning som lyssnas av senare omfattas såle-
des av anden aflytning. Om polisen däremot förmår någon, som deltar i 
samtalet, att på något sätt spela in eller lyssna av vad som sägs så faller det 
utanför begreppet anden aflytning. Om avlyssning sker i ett utrymme där 
allmänheten har tillträde och vem som helst följaktligen kan höra vad som 
sägs, då anses det inte som anden aflytning. Inte heller en bandupptagning 
av ett sådant samtal är enligt dansk lag att räkna till anden aflytning, i vart 
fall inte då syftet endast är att komma ihåg vad som sagts.30

   För att polisen skall kunna avlyssna ett samtal krävs enligt 781 § retspleje-
loven att det finns bestämd grund att anta att det förekommer samtal med 
den misstänkta personen, denne måste alltså på bestämda grunder antas del-
taga i samtalet för att avlyssning skall kunna ske. Det är däremot utan bety-
delse var avlyssningen sker, det ställs alltså inte högre krav för att avlyssna 
någon annans bostad i jämförelse med den misstänktes egen bostad. Avgö-
rande är istället om den misstänkte antas medverka i det avlyssnade samta-
let. Inte heller ställs det ytterligare krav för att avlyssna ett annat utrymme 
där andra personer kan tänkas uppehålla sig.31   
   Enligt 782 § retsplejeloven görs undantag från vissa personer vad gäller 
möjligheten att avlyssna dessa genom anden aflytning. De undantagna per-
sonerna är de som inte är skyldiga att vittna, och i vissa fall inte heller får 
vittna enligt 170 § retsplejeloven.32 Det krävs beslut av domstol för att kun-
na avlyssna en advokat eller läkare, medan det föreligger ett absolut skydd 
mot att avlyssna en präst som tjänstgör i folkekirken samt den misstänktes 
egna försvarare. I dansk rätt talar man således inte om vissa utrymmen som 
inte får avlyssnas, istället är det kopplat till särskilda personer. 33

   En tillåtelse till anden aflytning innefattar även en möjlighet för polisen att 
i den mån det anses nödvändigt skaffa sig tillträde till de lokaler som skall 
avlyssnas i det aktuella fallet. Anledningen härtill är att de skall kunna an-
bringa den utrustning som krävs för ändamålet. Det nämns dock inget om 
huruvida polisen har rätt att sätta larmanordningar ur spel för att få utrust-
ningen på plats.34  
   Vad gäller misstankegraden så talar man här om att det skall föreligga en 
rimlig och konkret misstanke, grundat på de upplysningar som finns. Dess-
utom krävs enligt samma paragraf, 781 § retsplejeloven, att ingreppet kan 
                                                 
28 Bet. 1023/1984, s. 36. samt Smith, Eva, Straffeprocessen, s. 398. not 26. 
29 Gomard, Bernhard m.fl. Kommenteret retsplejelov  EF-domskonvention, s. 167, not. 5. 
30 Bet. 1023/1984, s. 59 f. 
31 Bet. 1023/1984, s. 211. 
32 I nämnda lagrum regleras att rätten kan påtvinga läkare och advokater att vittna under 
vissa omständigheter, däremot kan rätten aldrig påtvinga en präst eller en försvarare att 
vittna i en straffsak. 
33 Bet. 1023/1984, s. 107 f. 
34 Bet. 1023/1984, s. 60. 
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antas vara av avgörande betydelse för utredningen. Detta innebär inte att det 
nödvändigtvis är det enda sättet att få reda på informationen. Anden aflyt-
ning kan även tillåtas i de fall det finns möjlighet till andra spaningsmetoder 
men då dessa anses vara oproportionerligt resurskrävande, som exempel 
nämner man omfattande skuggning av ett större antal personer dygnet 
runt.35

   I 781 § retsplejeloven regleras även kriminalitetskravet för att anden aflyt-
ning skall kunna användas, det krävs att det rör sig om ett brott varpå fäng-
else i sex år eller mer kan bli en följd av brottet. I förarbetena till lagen re-
dogörs för brott som innefattas i sexårs-regeln men som samtidigt inte borde 
innefattas. Anledningen till att dessa brott inte exkluderas är att man vill 
göra bestämmelsen om kriminalitetskrav så enkel och överskådlig som möj-
ligt. Dock nöjer man sig inte med brott som har sex års fängelse i straffska-
lan, istället specificeras ytterligare brott då anden aflytning kan komma ifrå-
ga. Som exempel på de övriga uppräknade brotten kan nämnas medhjälp till 
flykt, att undandra sig krigstjänst samt omfattande förstörelse av samfärds-
medel. Kraven som har nämnts ovan i detta stycke är generella och gäller 
för samtliga hemliga tvångsmedel, och som man i Danmark kallar för med-
delelseshemmeligheden, innefattande avlyssning av olika slag. I retsplejelo-
ven 781 § 5 st. finner man dessutom ett tilläggskrav som gäller för endast 
anden aflytning. Kravet innebär att anden aflytning endast kan tillåtas när 
misstanken, utöver de generella kraven, omfattar en förbrytelse som har 
medfört eller kan medföra fara för människors liv eller välfärd, eller för ett 
betydande samhällsvärde.  
   I det danska förarbetet ventilerades tanken om att låta det konkreta straff-
värdet ligga till grund för när anden aflytning skall tillåtas. Dock kom man 
fram till att det inte är lämpligt att bedöma straffvärdet i ett så tidigt skede 
av utredningen. Det står inte uttryckligen att försök eller förberedelse till 
brott kan leda till anden aflytning, endast att det skall röra sig om en lag-
överträdelse som nämns i paragrafen. Dock skall det ha påbörjats en förun-
dersökning om brott.36

   Det bör också nämnas att proportionalitetsprincipen i det danska fallet 
finns nämnd i lagtexten, närmare bestämt i 782 § retsplejeloven. Där står att 
utläsa följande; ett ingrepp får inte ske om ingreppets föremål, sakens bety-
delse och den kränkning och olämplighet som ingreppet kan antas medföra 
den eller de personer som utsätts, om det inte är ett proportionsenligt in-
grepp.37

          

                                                 
35 Bet. 1023/1984, s. 101 f. 
36 Bet. 1023/1984, s. 89 ff. 
37 För ytterligare information om proportionalitetsprincipen i de danska bestämmelserna 
hänvisas till bet. 1023/1984, s. 102 ff. 
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3 Lagstadgad rättssäkerhet 
Alla tvångsmedel innebär en viss grad av ingrepp på den personliga integri-
teten. Den nu föreslagna lagen om införande av ett nytt hemligt tvångsme-
del, hemlig rumsavlyssning, är det av alla hemliga och andra tvångsmedel 
som får anses utgöra det största ingreppet på den personliga integriteten. 
Under 2004 tillsattes för övrigt Integritetsskyddskommitén, JU 2004:05, 
som genom direktiv 2004:51 fick till uppgift att analysera lagstiftning som 
berör den personliga integriteten. En slutredovisning skulle ske senast den 
30 mars 2007. Kommittén har dock, genom tilläggsdirektiv 2006:109, fått 
ytterligare tid att slutföra sitt arbete. Nytt sista datum för slutredovisning är 
istället den 20 december 2007. Lagrådet är av den åsikten att en granskning 
av kommittén bör kunna ske innan en ny lag om hemlig rumsavlyssning 
införs i svensk rätt, då lagen annars kan tänkas bli föremål för ändring kort 
efter införandet.38 Lagrådet har i sin remiss, angående förslaget om hemlig 
rumsavlyssning, på ett träffande sätt uttalat följande: 
 

”Hemlig rumsavlyssning är av synnerligen integritetskänslig karaktär. Förslaget till lag in-
nebär bl.a. att polisen under närmare angivna förutsättningar skall få med våld bereda sig 
tillträde till en misstänkt – och ibland även en icke misstänkt – persons hem och där instal-
lera en teknisk anordning för att därefter kunna avlyssna de samtal som förs i bostaden. 
När avlyssningen inte längre skall fortgå, skall polisen på nytt få bryta sig in för att av-
lägsna den tekniska anordningen som använts för avlyssningen. Deltagare i de avlyssnade 
samtalen kan vara många olika personer utöver den som misstänks för brott.”39  
 

   Innebörden av ett sådant ingripande kräver därför en genomgång av vilka 
skydd en individ har genom lag, mot hemliga tvångsmedel av här aktuell 
art. Samtliga lagrum som presenteras i denna del, kap. 3, återfinns för övrigt 
i sin helhet under arbetets Bilaga A. 

3.1 Skydd genom nationell rätt 
I 1 kap. 2 § regeringsformen sägs att det allmänna skall värna den enskildes 
privat- och familjeliv, regeln är dock inte av rättsligt bindande karaktär utan 
anger mer ett mål för den samhälleliga verksamheten. En regel av mer rätts-
ligt bindande karaktär är 2 kap. 6 § regeringsformen som skyddar individen 
mot olika intrång från det allmännas sida, hemlig rumsavlyssning innebär 
just ett sådant intrång. Hur kommer det sig då att man ändå lägger ett infö-
rande av hemlig rumsavlyssning på förslag. Förklaringen är den att det i 2 
kap. 12 § regeringsformen står skrivet att detta medborgerliga skydd kan 
begränsas genom lag. Begränsningar får dock endast göras om de tillgodo-
ser ett ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Inte heller får 
eventuell begränsning gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till än-
damålet med begränsningen, dvs. stå i proportion härtill, och inte heller 

                                                 
38 Lagrådets remiss angående lagrådsremissen ”Hemlig rumsavlysning”, 2006-02-24. s. 3 f. 
39 Lagrådets remiss angående lagrådsremissen ”Hemlig rumsavlysning”, 2006-02-24. s. 2. 
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sträcka sig så långt att begränsningen av skyddet hotar den fria åsiktsbild-
ningen.40  
   Det skydd vi har genom våra nationella lagar och grundlagar kan som 
nämnts inskränkas om det finns godtagbar anledning härtill. Inskränkning-
arna får dock inte gå utöver vad Europakonventionen om mänskliga rättig-
heter tillåter. Detta är ett yttersta skydd för individen gentemot eventuella 
övergrepp från staten vad gäller den personliga integriteten. 

3.2 Skydd genom Europakonventionen 
Europakonventionen, som ger skydd för mänskliga rättigheter och grund-
läggande friheter, gäller sedan den 1 januari 1995 som svensk lag genom 
SFS 1994:1219. Vad gäller skyddet mot att utsättas för hemlig rumsavlyss-
ning, i det hänseende detta arbete har för avsikt att bearbeta, så är det i första 
hand artikel 8 och artikel 13 i Europakonventionen som är av relevans. 
   Artikel 8 ger individen skydd mot myndigheters eventuella inskränkningar 
av den i samma artikel skyddade rätten till respekten för privat- och familje-
liv, sitt hem och sin korrespondens. Detta kan för övrigt ses som en garanti 
för 2 kap. 6 § regeringsformen.41 Vissa krav skall då anses vara uppfyllda 
för att ett eventuellt ingrepp skall ses som konventionsenligt. Bland annat 
skall ingreppet finna stöd i nationell lag, vilket även innefattar att ingreppet 
måste vara rimligt förutsebart. Vidare krävs att ingreppet görs för att tillgo-
dose ett skyddsvärt intresse, såsom t ex. den allmänna säkerheten eller för 
att förebygga brott. Uppräkningen är allmänt formulerad varför ett ingrepp i 
de flesta fall omfattas av något av de fall som räknas upp. Det ställs härut-
över krav på att ingreppet måste vara nödvändigt i ett demokratiskt samhäl-
le. Det krävs således att det föreligger ett angeläget samhälleligt behov och 
att inskränkningen dessutom står i rimlig proportion till det syfte som skall 
tillgodoses genom inskränkningen. Varje konventionsstat har vid en sådan 
bedömning en viss frihet att avgöra huruvida en inskränkning är nödvändig, 
så kallad ”margin of appreciation”, därmed inte sagt att statens frihet här-
med är obegränsad. Statens frihet är också olika stor beroende på vilket det 
skyddsvärda intresset är. Härmed sagt att ett ingrepp måste uppfylla ett rim-
ligt krav på rättssäkerhet.42

   Det nämns att teleavlyssning är en integritetskänslig åtgärd då den syftar 
till att avlyssna samtal mellan personer som utgår från att de kan tala förtro-
ligt med varandra om privata angelägenheter. Vidare sägs att så kallad 
buggning är av än mer integritetskänslig natur. Dessa tvångsmedel kan dock 
ändå godtas om de uppfyller kraven i artikel 8:2 Europakonventionen. Det 
finns en del avgöranden från Europadomstolen angående telefonavlyssning, 
medan buggning endast har varit uppe för prövning i enstaka fall. Domarna 
angående telefonavlyssning torde dock vara tillämpliga också på fall röran-
de buggning, med den reservation att det om möjligt bör ställas än högre 
krav vid buggning.43  
                                                 
40 Lagrådsremissen Hemlig rumsavlyssning, s. 24 f. 
41 Beckman, Ludvig, Godtagbart i ett demokratiskt samhälle? De hemliga tvångsmedlen 
och rätten till personlig integritet, SvJT 2006, s. 1 f. 
42 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 263 f. 
43 Danelius, Hans, s. 271 f. 
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   Många europeiska länder har idag hemliga tvångsmedel som kan jämföras 
med den föreslagna möjligheten till buggning. Att det således tycks vara 
förenligt med Europakonventionen att utföra buggning i sig tycks det med 
andra ord inte råda något tvivel om. Vad som gör tvångsmedlet konven-
tionsenligt eller inte beror istället på hur lagregeln härom är utformad och 
vilket syfte buggningen har. I ett avgörande44 från Europadomstolen uttala-
de domstolen att avlysningen i sig kunde anses motiverad, men poängterade 
samtidigt vikten av att det finns en effektiv kontroll av att systemet inte 
missbrukas i de fall det rör sig om en inskränkning där den drabbade inte i 
förväg informeras härom, i detta fall telefonavlyssning.45   
   Det är denna ovan nämnda kontrollmöjlighet, och dess eventuella tillräck-
lighet, som detta arbete syftar till att utreda. Här blir också artikel 13 i Euro-
pakonventionen relevant, då den reglerar var och ens rättighet till ett effek-
tivt rättsmedel inför en nationell myndighet i de fall individens fri- och rät-
tigheter kränkts. Europadomstolen har i ett avgörande sagt att det räcker 
med att någon påstår sig ha blivit offer för ett konventionsbrott för att arti-
keln skall vara tillämplig.46 Europadomstolen klargör i samma mål proble-
met med att erbjuda ett effektivt rättsmedel i de fall det rör hemliga beslut 
och där den som är föremål för avlyssning således inte är medveten härom. I 
sin dom uttalade Europadomstolen att det är svårt att i dessa fall kunna er-
bjuda ett effektivt rättsmedel. Själva avsaknaden av underrättelse om av-
lyssning kunde enligt domstolen således inte i sig anses strida mot artikel 
13, de konstaterar därefter att det i tysk rätt fanns en möjlighet att klaga över 
misstänkt telefonavlyssning till en särskild kommission och till författnings-
domstolen. Visserligen konstaterade man att ett sådant klagomål endast 
hade begränsad effektivitet, men enligt domstolen är det svårt att i sådana 
fall tänka sig ett verkligt effektivt rättsmedel. Härefter konstaterar domsto-
len att det i tysk rätt även fanns en skyldighet att i efterhand underrätta den 
som avlyssnats om att avlyssning skett, när så kunde ske utan risk för skada. 
Efter en sådan underrättelse stod ytterligare rättsmedel till förfogande. Med 
bakgrund av vad som sagts ansåg Europadomstolen att kraven i artikel 13 
var uppfyllda och att Tyskland således inte hade brutit mot Europakonven-
tionen.47  
   Lagrådet har uppmärksammat vad som sagt ovan, och har dessutom påpe-
kat att regeringen, i sin lagrådsremiss48, inte överhuvud tagit upp och reso-
nerat kring detta problem. Lagrådet uttalar att frågor om rättsmedel, t ex. i 
form av skadeståndskrav mot staten, inte behandlas i remissen. Vidare på-
pekas att så länge den som utsätts för buggning inte är medveten härom 
knappast heller har någon möjlighet att i praktiken framställa några krav. 
Lagrådet ifrågasätter samtidigt om den föreslagna möjligheten för ett offent-
ligt ombud att överklaga ett beslut om buggning, i kombination med den 
allmänna parlamentariska kontrollen och övervakningen genom JK och JO 

                                                 
44 Klass m.fl. mot Tyskland. 
45 Danelius, Hans, s. 72. 
46 Klass m.fl. mot Tyskland. 
47 Danelius, Hans, s. 358. 
48 Lagrådsremissen Hemlig rumsavlyssning, 
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är tillräcklig för att uppfylla kravet i artikel 13, något som överhuvud inte 
berörs i lagrådsremissen.49

   Exakt vad som krävs för att tillämpning av buggning skall anses som kon-
ventionsenligt är dock oprövat. Det är därför svårt att veta huruvida det 
svenska förslaget om buggning är konventionsenligt eller inte. Det bör även 
nämnas att Europadomstolen inte har möjlighet att pröva en inhemsk lags 
förenlighet med Europakonventionen i sig, utan endast hur lagen tillämpas i 
enskilda fall. Då buggning i sig tycks vara förenligt med Europakonventio-
nen så blir det av vikt att utreda vika kontrollmöjligheter som ges i det nya 
förslaget och om dessa kan anses tillräckliga. 

                                                 
49 Lagrådets remiss angående lagrådsremissen ”Hemlig rumsavlysning”, 2006-02-24. s. 7 f. 
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4 Kontrollmöjligheter 
Det finns nog inget område där rättssäkerheten har blivit så ifrågasatt, och 
där den samtidigt är så viktig att värna om, som när det rör sig om hemliga 
tvångsmedel. Helt i linje med de flesta andra europeiska stater så verkar det 
som om även Sverige nu är på väg att införa det mest integritetskränkande 
av alla hemliga tvångsmedel, hemlig rumsavlyssning. Det unika med hemli-
ga tvångsmedel får anses vara det faktum att den drabbade inte är medveten 
om att denne är föremål för något ingrepp. Detta ställer ytterligare krav på 
att allt skall gå rätt till. För att så gott som möjligt värna om den drabbades 
integritet och rättssäkerhet anser de flesta att man i samband med ett infö-
rande av hemlig rumsavlyssning bör reglera om ett antal kontrollmöjlighe-
ter, för att på så vis kunna säkerställa att tvångsmedlet inte missbrukas. 
   I det aktuella fallet rör det sig i huvudsak om fyra olika kontrollmöjlighe-
ter, som samtliga är tänkta att direkt eller indirekt kunna skydda den enskilt 
drabbade från att utsättas för ingrepp som inte finner stöd i lag. Den första 
av dessa kontrollmöjligheter som arbetet har att redogöra för är hur besluten 
om hemlig rumsavlyssning är tänkt att fattas, det vill säga vilket organ som 
skall besluta och hur sammansättningen av detta organ skall se ut. Härefter 
avser arbetet att gå igenom huruvida det skall finnas offentliga ombud som 
är till för att värna om den drabbades rättssäkerhet genom att fungera som 
ett substitut till den åsidosatta kontradiktionsprincipen. Vidare ämnar arbetet 
reda ut möjligheterna att i efterhand bli underrättad om att hemlig rumsav-
lyssning har skett, för att därefter se om det behövs någon övrig tillsyn för 
att säkerställa den enskildes rättssäkerhet och på så vis kunna kompensera 
delar av det integritetsintrång som hemlig rumsavlyssning faktiskt innebär. 
   Varje kontrollmöjlighet kommer att utredas för sig i olika underrubriker, 
4.1 och 4.2 osv. En fortlöpande jämförelse kommer sedan att göras mellan 
det svenska förslaget och gällande rätt i Finland, Norge och Danmark, detta 
sker i olika underrubriker till de ovan nämnda underrubrikerna, dvs. 4.1.1 
och 4.1.2 osv. Tanken är att på ett pedagogiskt sätt kunna utreda om vi har 
något att lära av våra nordiska grannar. För att förenkla det ytterligare för 
läsaren avser arbetet att i slutet av varje genomgången kontrollmöjlighet på 
ett objektivt sätt kommentera likheter eller olikheter i de olika ländernas 
system. Kommentarerna blir således av sammanfattande karaktär. Det bör 
även poängteras att det i kommentarerna till varje kontrollmöjlighet nedan 
inte tas någon hänsyn till huruvida andra kontrollmöjligheter kompenserar 
eventuella brister, det kommer att kommenteras först i arbetets slutliga ana-
lys som kommer att vara av betydligt mer subjektiv karaktär. 
   Varje kontrollmöjlighet börjar således med en genomgång av det svenska 
förslaget till hemlig rumsavlyssning. Hemlig rumsavlyssning har även tidi-
gare varit föremål för eventuellt införande i svensk rätt, i det aktuella fallet 
avser dock arbetet att endast ta upp det nu vilande lagförslaget med tillhö-
rande utredningar. Vid varje enskild genomgång går arbetet först igenom 
den lagrådsremiss50 som låg till grund för den proposition51 som därefter 
                                                 
50 Lagrådsremiss. Hemlig rumsavlyssning, 2006-02-09. 
51 Prop. 2005/06:178. Hemlig rumsavlyssning. 
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också kommenteras. Vad som också blir relevant att ta upp är främst lagrå-
dets kritik, men även kritik som lämnats av vissa remissinstanser. Den ovan 
nämnda propositionen blev dock vilandeförklarad av riksdagen i ett år, detta 
var en direkt följd av att rättssäkerheten inte ansågs tillgodosedd. Vilande-
förklaringen verkställdes efter att ett antal partier utnyttjat den lagliga möj-
ligheten härtill som erbjuds i 2 kap. 12 § 3 st. regeringsformen. En möjlighet 
som tillkom i svensk rätt 1979 och som syftar till att i kontroversiella frågor 
ge utrymme för eftertanke och en fördjupad debatt. Med anledning härav 
tillsattes genast en utredning om hur rättssäkerheten kring hemliga tvångs-
medel skall kunna förbättras i allmänhet och för hemlig rumsavlyssning i 
synnerhet. Denna utredning52 blev klar i november 2006, och kommer där-
för att kommenteras fortlöpande i de fall utredningen skiljer sig från den 
proposition som ligger vilandes. 

4.1 Hur skall besluten fattas 
Det första och kanske mest grundläggande vid ett införande av ett så integri-
tetskränkande tvångsmedel som hemlig rumsavlyssning, är förmodligen att 
vi skall kunna vara säkra på att beslutet i sig fattas på ett så rättssäkert sätt 
som möjligt. Det som ofta diskuteras och som arbetet i det följande har för 
avsikt att reda ut, är om besluten skall tas av domstol, åklagare eller om det 
rent av kan beslutas av en polisman. Dessutom kommer att diskuteras vilken 
sammansättning en rätt i det aktuella fallet skall ha, samt vilken behörig-
hetsposition som krävs då det eventuellt är aktuellt med interimistiska beslut 
av åklagare eller polis.  

4.1.1 Sverige 
I lagrådsremissen nämner regeringen att ju större risken för allvarliga integ-
ritetsintrång är, ju större krav bör också ställas på granskningen av tvångs-
medlets användning. I denna granskning utgör, enligt regeringen, domstols-
prövningen den viktigaste av kontrollmekanismer.53

   I förslaget sägs även att rätten skall pröva frågor om hemlig rumsavlyss-
ning, och att någon möjlighet för åklagare att fatta interimistiska beslut inte 
bör införas. Anledningen är enligt förslaget att hemlig rumsavlyssning är en 
mycket ingripande metod ur integritetssynpunkt.  
   Att domstol skall vara det beslutande organet tycks samtliga vara ense om, 
vad som däremot diskuteras är huruvida det skall räcka med en domare och 
om det skall krävas att denne är ordinarie domare. Lagrådsremissen anser att 
det skall räcka med en lagför domare, det finns dock de remissinstanser som 
vill ha ett system med tre domare. I en tidigare lagrådsremiss rörande frågan 
om hemlig rumsavlyssning uttalade sig lagrådet i frågan om antalet domare 
och ansåg att regeringen skulle se över möjligheten att använda sig av flera 
domare av rättssäkerhetsskäl. Man hänvisade till att hemlig rumsavlyssning 
var att anse som ett större integritetsintrång än de redan befintliga tvångs-

                                                 
52 SOU 2006:98, Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användande av hemliga tvångsme-
del, m.m. 
53 Lagrådsremissen Hemlig rumsavlyssning, s. 74. 
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medlen. Lagrådsremissen nämner kort och gott till försvar, att det även står 
andra kontrollmöjligheter till buds, såsom t ex. offentliga ombud, varför det 
bör räcka med en domare. Dock skall beslut, i enlighet med lagrådsremis-
sen, få tas i det offentliga ombudets frånvaro om saken måste behandlas 
skyndsamt. Dessutom nämner man att grundförutsättningarna är högre ställ-
da för att uppfylla kraven för hemlig rumsavlyssning än för övriga, redan 
befintliga, tvångsmedel.54

   Angående frågan om ordinarie domare som ett krav så uttalade lagrådet i 
den förra remissen att detta, i vart fall, borde skrivas in som ett krav i lagen. 
Regeringens håller visserligen med lagrådet om att det bör krävas en ordina-
rie domare vid beslut om hemlig rumsavlyssning, men anser samtidigt att 
det inte finns något behov av lagreglering härom. Regeringen menar istället 
att det skall ingå i lagmannens ansvarsområde att se till att en ordinarie do-
mare finns tillgänglig för att efterleva kravet.55

   Några interimistiska beslut av åklagare bör, enligt regeringen, inte införas. 
Anledningen är bland annat att man anser att de jourdomstolar som finns 
idag, bör räcka för att tillgodose behovet av en eventuellt brådskande pröv-
ning. Detta i kombination med att rätten, enligt lagrådsremissen, är beslutför 
även utan att de offentliga ombuden närvarar då det är fara i dröjsmål, gör 
att regeringen föreslår att åklagare inte skall få fatta interimistiska beslut i 
frågor som rör hemlig rumsavlyssning.56

   Regeringen har dock, i den efterföljande propositionen57 ändrat sin in-
ställning angående möjligheten att i brådskande fall fatta beslut utan att det 
offentliga ombudet närvarar eller annars fått tillfälle att yttra sig. Enligt pro-
positionen skall det inte vara möjligt att ens undantagsvis fatta ett beslut om 
hemlig rumsavlyssning i det offentliga ombudets frånvaro. Denna särre-
glering sker dels efter kritik från bland annat lagrådet, och med tanke på att 
hemlig rumsavlyssning är att se som en mer ingripande åtgärd än övriga 
hemliga tvångsmedel. Regeringen förklarar dock inte innebörden av vad 
tillägget ”annars har fått tillfälle att yttra sig” är ämnat innebära i prakti-
ken.58

   Trots att propositionen stötte på kritik som ledde till att förslaget bordla-
des i kammaren, så fanns det enligt kritikerna inte så mycket att kritisera i 
denna del av rättssäkerhetsgarantierna. Detta har lett till att den nya utred-
ning som blev klar i november 200659 inte heller fann anledning att kom-
mentera  denna del. 

4.1.2 Finland 
Finlands motsvarighet till hemlig rumsavlyssning kallas teknisk avlyssning 
och finns reglerad i tvångsmedelslagen60, huvudsakligen då i lagens 5 a kap. 
I finsk rätt har man valt att särreglera de fall av teknisk avlyssning som ut-

                                                 
54 Lagrådsremissen Hemlig rumsavlyssning, s. 65 f. 
55 Lagrådsremissen Hemlig rumsavlyssning, s. 66 f. 
56 Lagrådsremissen Hemlig rumsavlyssning, s. 68 f. 
57 Prop. 2005/06:178, Hemlig rumsavlyssning. 
58 Prop. 2005/06:178, s. 71 f. 
59 SOU 2006:98. 
60 Tvångsmedelslag 30.4.1987/450. 
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förs i utrymmen som används för stadigvarande boende från de fall som rör 
andra platser som kan bli föremål för teknisk avlyssning. Dels görs skillnad 
på grundförutsättningarna, då det krävs misstanke om ett grövre brott vid 
avlyssning av bostadsutrymme, och dels görs skillnad på kraven huruvida 
beslut angående de olika fallen skall fattas. Teknisk avlyssning såsom hem-
ligt tvångsmedel har funnits i Finland sedan 1995, till en början var det dock 
inte möjligt att placera avlyssningsanordningen inne i det utrymme som var 
avsett att avlyssnas. Först 1999 ändrades reglerna härom, vilket gjorde det 
möjligt att placera utrustningen inne i det utrymme som var avsett att av-
lyssna. Efter nämnda ändring var det dock fortfarande inte möjligt att av-
lyssna ett bostadsutrymme som var avsett för stadigvarande boende. Syste-
met kritiserades som verkningslöst då man ansåg att de grovt kriminella i 
var medvetna om denna brist, vilket resulterade i att kriminella organisatio-
ner hade sina möten i just bostadsutrymmen. Till en följd härav användes 
sällan teknisk avlyssning.61  
   Kritiken ledde till att en proposition, RP 52/2002 rd, lades fram av den 
finska regeringen, man tog härigenom det sista steget, innebärande att det nu 
i finsk lag finns möjlighet att även utföra teknisk avlyssning i bostadsut-
rymmen. Det förs i propositionen en mycket utförlig diskussion om vad som 
avses med bostadsutrymmen.62 I propositionen uttalas dock att denna ut-
vidgning avser ytterligare inskränkning av den personliga integriteten varför 
det också beslutades hårdare regler, av olika slag, angående denna sist-
nämnda typ av teknisk avlyssning.63

   Beslut angående teknisk avlyssning kräver därmed även olika beslutsfatta-
re beroende på ingreppets art i enlighet med 5 a kap. 5 § tvångsmedelsla-
gen64, i vissa fall räcker det med att en anhållningsberättigad tjänsteman 
beslutar om tvångsmedel medan det i vissa fall krävs beslut av domstol. I 
flertalet av de fall som skall beslutas av domstol finns, med hänsyn taget till 
att jourdomstolarna inte alltid är i bruk och enligt propositionen inte funge-
rar som är tänkt, en möjlighet för en anhållningsberättigad tjänsteman att 
fatta interimistiska beslut, dock måste ett yrkande om avlyssning framställas 
inför domstol så snart som möjligt härefter, och senast inom 24 timmar. 
Som nämnts ovan anses dock teknisk avlyssning i bostadsutrymme som ett 
mer integritetskränkande tvångsmedel varför interimistiskt beslut i sådana 
fall, inte under några som helst omständigheter kan bli föremål för interi-
mistiska beslut.65  
   Angående frågan om det skall krävas en eller flera domare vid beslut om 
teknisk avlyssning så är det inget som direkt diskuteras. Man nämner dock 
att samma regler som gäller för beslut angående häktning, i 1 kap. 9 § 
tvångsmedelslagen, också skall gälla vid beslut om teknisk avlyssning. I 
nämnda lagrum står att läsa att domstol är beslutför med endast en doma-
re.66  
 

                                                 
61 RP 52/2002 rd, s. 26 f.  
62 För en utförlig definition hänvisas till RP 52/2002 rd, s. 68 f. 
63 RP 52/2002 rd, s. 27. 
64 Tvångsmedelslagen (450/1987). 
65 RP 52/2002 rd, s. 70. 
66 RP 52/2002 rd, s. 70. 
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4.1.3 Norge 
Den norska motsvarigheten till hemlig rumsavlyssning heter romavlytting 
och har bara funnits i norsk rätt sedan juni 2005. Som nämnts tidigare i ar-
betet så regleras reglerna härom i straffeprosessloven 16 kap. 216 §. Para-
grafen behandlar samtliga hemliga tvångsmedel. När romavlytting blev en 
del av norsk rätt så lade man till en paragraf som man valde att kalla 216 m 
§, och som bara behandlar romavlytting. I den paragrafens sjätte stycke står 
skrivet att bestämmelserna i 216 d–k §§ även skall tillämpas vid romavlyt-
ting. Endast ett undantag görs, ett beslut skall bara gälla två veckor innan 
det måste förnyas. Detta till skillnad från fyra veckor för övriga hemliga 
tvångsmedel. De nämnda paragraferna, dvs. 216 d–k §§, reglerar en mängd 
processuella regler, bl. a. vem eller vilka som har rätt att besluta om romav-
lytting, vilket regleras i 216 d och e §§. Detta innebär att man i Norge har 
valt att inte göra några processuella skillnader mellan romavlytting och öv-
riga hemliga tvångsmedel. 
   Motiveringen till varför det inte görs någon skillnad för romavlytting i 
denna del skall, enligt lagstiftaren, vara att det bara ges tillstånd för två 
veckor i stöten samt det faktum att endast ett fåtal rubriceringar är aktuella 
för detta nya integritetskränkande tvångsmedel.67

   I straffeprosessloven 216 d § står det indirekt att huvudregeln är att tings-
rätten är den instans som har kompetens att fatta beslut om romavlytting. 
Man skriver att då det vid ett uppehåll är stor fara att förundersökningen vill 
lida, då kan en order från åklagarmyndigheten träda in istället för ett beslut 
av tingsrätten. I förarbetena har departementet skrivit att utgångspunkten 
dock alltid måste vara att rätten skall vara det beslutande organet. Om så är 
fallet, vilket det är, så godtog man att påtalemyndigheten (åklagarmyndighe-
ten) bör ges en viss kompetens att besluta om romavlytting.68

   Vad som dock inte diskuteras i förarbetena är det faktum att man i 216 d § 
även lämnar en möjlighet för andra aktörer inom polisen att i dessa fall ge 
order om romavlytting. I första hand tillfaller denna kompetens polismästa-
ren samt vice polismästaren. Polismästaren kan även med skriftligt godkän-
nande av statsadvokaten (riksåklagaren) delegera vidare kompetensen till 
andra tjänstemän i ledande ställning, dock har dessa kompetens endast vid 
polismästarens eller statsadvokatens frånvaro.69

   Oavsett vem av de ovan nämnda som beslutar om romavlytting så måste, 
enligt 216 d §, beslutet snarast möjligt och senast 24 timmar efter att kon-
trollen påbörjats föreläggas rätten för godkännande. I de fall tidsfristen faller 
utanför rättens ordinarie kontorstider förlängs tidsfristen till dess rätten åter 
öppnar. Syftet med bestämmelsen är att avlyssning skall kunna beslutas 
även på lördag, söndag eller annan helgdag, samt i de fall det för övrigt kan 
anses ligga nära till hands att viktiga upplysningar går förlorade. Vad bety-
der då lagtextens ”vill lida” och ”stor fara”. I kommentarer till lagen nämns 
att det bör vara en sannolikhetsövervikt både för att det är stor fara och att 
det är viktigt för efterforskningsarbetet. Det anses alltså inte vara tillräckligt 

                                                 
67 Ot.prp. nr. 60 (2004-2005), s. 102. 
68 Ot.prp. nr. 60 (2004-2005), s. 102. 
69 Bjerke och Keiserud, Straffeprosessloven Kommentarutgave, Bind 1, 3 utg, s. 751. 
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att polisen tycker det är bekvämare att sätta igång utan tingsrättens pröv-
ning.70

   Vad gäller frågan om vilken tingsrätt som rent geografiskt skall vara den 
beslutande tingsrätten så står att utläsa i 216 e §, att saken skall prövas där 
det anses mest praktiskt. Det finns enligt förarbetena inget villkor om att det 
måste framställas vid tingsrätt där avlyssningen skall ske. Det är således den 
begärande partens eget val, och denne kan själv besluta vid vilken tingsrätt 
det är mest praktiskt att lägga fram begäran om romavlytting. Var som är att 
anse som mest praktiskt kan dessutom inte överprövas av tingsrätten. Den 
begärande parten kan dock inte ansöka vid två tingsrätter samtidigt, inte 
heller kan denne gå till nästa tingsrätt efter att ha fått avslag på en annan 
tingsrätt enligt principen om rättskraft. Däremot kan saken överklagas till 
lagmannsretten (hovrätten). Skulle det däremot ske sådana ändringar i om-
ständigheterna som gör att det inte längre kan ses som samma sak, så kan 
den begärande parten på nytt få saken prövad i valfri tingsrätt utan hinder av 
rättskraften.71

   Ingenstans i förarbetena finner vi svar på hur tingsrättens sammansätt-
ningen skall se ut vid beslut om romavlytting. För att reda ut saken får vi gå 
tillbaks till tiden innan den 1 januari 2003, då hemliga tvångsmedel istället 
prövades av forhørsretten. Vid tiden före lagändringen 2003 fanns i norsk 
rätt ett flertal domstolar med olika namn för olika ändamål, utöver forhørs-
retten även namsretten och skifteretten för att nämna några. För att inte för-
svåra saken för flertalet i samhället beslutade man att lägga samman dessa 
domstolar med redan befintliga tingsrätter. I samband med ändringen beslu-
tade man dock att den sammansättning som gällde före 2003 vid dessa dom-
stolar, däribland forhørsretten, alltjämt skulle se ut som innan namnändring-
en. En forhørsrett bestod av endast en domare, en tingsrätt som har att avgö-
ra fråga om romavlytting är således beslutför med endast en domare. För att 
säkerställa rättssäkerheten deltar istället ett rettsvitne, vilket även är fallet 
med dagens prövningar av romavlytting.72    

4.1.4 Danmark 
I dansk rätt är det, till skillnad från övriga länder i jämförelsen, inget nytt 
med hemlig rumsavlyssning eller anden aflytning som det kallas i Danmark. 
Redan i mars 1972 fanns den möjligheten i dansk rätt. En hel del regler an-
gående anden aflytning har dock ändrats fortlöpande, den mest omfattande 
ändringen skedde 1985,73 då man bland annat ändrade reglerna om vem som 
hade rätt att besluta om anden aflytning. Innan 1985 var det endast rätten 
som hade sådan kompetens. Visserligen krävs det även idag ett godkännan-
de av rätten, skillnaden är snarare den att polisen kan träffa beslut om anden 
aflytning interimistiskt. I retsplejeloven 783 § 4 st. står det att, om ögon-
blicket skulle gå förlorat i väntan på ett domstolsutslag, då kan polisen istäl-
let besluta om att genomföra ingreppet på egen hand (periculum in mora), 

                                                 
70 Bjerke och Keiserud, Straffeprosessloven Kommentarutgave, Bind 1, 3 utg, s. 749 f. 
71 Bjerke och Keiserud, Straffeprosessloven Kommentarutgave, Bind 1, 3 utg, s. 751 f. 
72 Besl.O.nr.79 (2001-2002) Lov om endringer i rettergangslovgivningen m.m. (bortfall av 
funksjonsbetegnelser på domstolene m.m.)  
73 Bet. 1023/1984. 
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en möjlighet som redan innan 1985 fanns vad gällde brevöppning, telefon-
avlyssning samt teleupplysning.74 Vid ett interimistiskt beslut skall polisen 
snarast möjligt, dock senast inom 24 timmar efter ingreppets verkställelse, 
lägga fram saken för rätten som har att ta det rättsliga beslutet angående 
avlyssningen.  
   I de fallen då polisen påbörjar avlyssning genom ett interimistiskt beslut, 
har rätten, i den efterföljande prövningen, att dels ta beslut om avlyssningen 
kunde påbörjas samt om det kan fortgå efter det rättsliga beslutet, och i så 
fall hur länge. Detta regleras också i retsplejeloven 783 §. 
   Vad var det då som gjorde att man i dansk rätt införde möjligheten till 
interimistiska beslut vad gäller anden aflytning. I den utredning som låg till 
grund för lagändringen ansåg man att det ofta fanns ett behov från polisens 
sida att kunna sätta igång omgående med en avlyssning. Så länge den efter-
följande rättsliga prövningen sker med samma processuella garantier som 
innan, så ansåg man att det inte gav någon sämre rättssäkerhet än vad som 
var fallet innan möjligheten med interimistiska beslut. Även rättstekniken 
vid den aktuella tidpunkten talade enligt lagstiftaren för ett införande av 
interimistiska beslut vid anden aflytning.75

      Den rättsliga prövningen av anden aflytning görs i byreten (tingsrätten), 
vid ett retsmøde, det framgår indirekt av retsplejeloven 686 § 1 st. Med indi-
rekt menas att det i nämnda paragraf endast står att straffsaker behandlas på 
detta sätt. För att reda ut om prövning av anden aflytning är en straffsak, så 
kan vi läsa i kommentaren till lagrummet76 att även ensamstående rättshand-
lingar räknas hit, och i synnerhet sådana ensamstående rättshandlingar som 
regleras i retsplejeloven 747 §. I kommentarerna till 747 §77 finner vi att 
anden aflytning innefattas av lagrummet, således är 686 § tillämplig vid 
anden aflytning. I 686 § 2 st. regleras att det i ett sådant retsmøde skall delta 
domsmænd, en slags domare utan professionell juridisk kompetens. Tanken 
med domsmænd är att värna om rättssäkerheten, och deras medverkan har 
dessutom stöd i grundlovens 65 § 2 st. I mål som detta  består således rätten 
av en juridisk domare samt två domsmænd.78

   Ett retsmøde av ovan nämnda beskaffenhet kan, enligt retsplejeloven 694 
§, ske vid vilken byrett som helst där det kan antas åstadkommas upplysning 
i saken. Syftet med bestämmelsen har varit att ge polisen frihet att bestäm-
ma i vilken rättskrets retsmøde skall hållas.79 Vem inom polisen som har att 
besluta interimistiskt om anden aflytning, då detta är aktuellt, är inte reglerat 
i retsplejeloven. Istället regleras det genom interna kompetensregler, såsom 
tjänsteföreskrifter. I dessa regler tillkommer kompetensen principiellt che-
fen, dvs. politimesteren eller politidirektören. De kan i sin tur delegera vida-
re den kompetensen till övrig personal, här nämns inga begränsningar för 
hur långt ner i hierarkin delegering är möjligt.80

                                                 
74 Bet. 1023/1984, s. 70. 
75 Bet. 1023/1984, s. 71 f. 
76 Gomard, Bernhard m.fl. Kommenteret retsplejelov  EF-domskonvention, s. 7, not. 2. 
77 Gomard, Bernhard m.fl. Kommenteret retsplejelov  EF-domskonvention, s. 85, not. 2. 
78 Gorm, Toftegaard Nielsen, Straffesagens gang, s. 158 f. 
79 Gomard, Bernhard m.fl. Kommenteret retsplejelov  EF-domskonvention, s. 17, not. 3. 
80 Bet. 1023/1984, s. 19. 
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4.1.5 Sammanfattande kommentarer 
Vi kan konstatera att alla fyra länder i arbetet kräver att det slutliga beslutet 
angående hemlig rumsavlyssning skall tas av domstol. Två av länderna har 
dessutom valt att vid särskilt behov låta polisen ta ett interimistiskt beslut 
om hemlig rumsavlyssning, närmare bestämt Norge och Danmark. Vad 
gäller Danmark så hade man till en början ingen möjlighet att fatta interi-
mistiska beslut, detta var en möjlighet som infördes efter att deras motsva-
righet till hemlig rumsavlyssning hade funnits i 13 år, dvs. 1985. Anled-
ningen till att Sverige och Finland inte erbjuder den möjligheten är att man 
anser att hemlig rumsavlyssning är alltför integritetskränkande för att låta 
annan än domstol ta något som helst beslut härom. Av intresse är att det 
knappt var på tal överhuvud att i Sverige införa en möjlighet till interimis-
tiska beslut.  
   I båda de länder där man har valt ett system med interimistiska beslut har 
man i lag satt en gräns, innefattande att beslutet inom 24 timmar skall prö-
vas av en domstol. Dock har man i Norge valt att tänja ytterligare på den 
gränsen genom att vid behov förlänga de 24 timmarna till så många timmar 
som krävs tills dess domstolen öppnar på ordinarie tid igen. Både i Norge 
och Danmark skall de interimistiska besluten tas av den högsta ledningen 
inom åklagar- eller polisväsendet. Dock är det i båda länderna möjligt att 
delegera vidare den kompetensen till underordnade tjänstemän. Skillnaden 
länderna emellan är den att det, vad gäller vilka man kan delegera till, i 
Danmark inte regleras i lag utan endast i föreskrifter,. Dessutom är det i 
Danmark teoretiskt möjligt att delegera hur långt ner som helst i hierarkin. 
   Till skillnad från de övriga ländernas förarbeten fanns det i de svenska 
förarbetena en relativt ingående diskussion angående hur sammansättningen 
skulle se ut i den domstol som har att besluta om hemlig rumsavlyssning. 
Diskussionen handlade om att välja mellan en eller tre domare och om det 
vid endast en domare skulle krävas att denne var ordinarie domare. Man 
kom fram till att det skulle räcka med endast en domare, detta trots att man i 
propositionen ordagrant har uttalat att domstolsprövningen är den absolut 
viktigaste av rättssäkerhetsgarantier. Hur ser det då ut i våra grannländer. I 
Finland har man precis som i Sverige sagt att det räcker med en domare. I de 
båda länderna med möjlighet till interimistiska beslut, dvs. Norge och Dan-
mark, har man med hänsyn taget till ingreppets karaktär valt att bättra på 
rättssäkerheten vad gäller domstolens sammansättning. I Norge har man valt 
att, förutom en domare, använda sig av ett rättsvittne som har till uppgift att 
se till att allt går rätt till. I Danmark har man valt att använda sig av en 
sammansättning bestående av en juridisk domare och två domare som inte 
är professionellt juridiskt skolade, även i detta fall handlar det om att värna 
om rättssäkerheten. 
   Sammanfattningsvis kan konstateras att vi i Sverige ser domstolspröv-
ningen som den viktigaste rättssäkerhetsgarantin. Visserligen har det svens-
ka förslaget ingen reglering om interimistiska beslut, men i gengäld har det 
liggande förslaget, tillsammans med Finland, den ur rättssäkerhetssynpunkt 
sämsta domstolssammansättningen.   
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4.2 Offentliga ombud 
I vanliga fall har den som är utsatt för ett ingrepp rätt att försvara sig, dess-
utom får en eventuell försvarare diskutera med sin klient innan fallet skall 
upp i tingsrätt eller motsvarande. När det rör sig om hemliga tvångsmedel, 
såsom hemlig rumsavlyssning, gör man av förklarliga skäl undantag till 
denna princip om kontradiktion. Anledningen till undantaget beror av att det 
hemliga tvångsmedlet inte förblir hemligt i det fall klienten meddelas om 
det eventuella ingreppet. Samtliga länder i den aktuella jämförelsen har där-
för infört ett offentligt ombud eller motsvarande. Ombudet är tänkt att fun-
gera som ett substitut till principen om kontradiktion. I samtliga fall är in-
strumentet tänkt som en rättssäkerhetsgaranti. 

4.2.1 Sverige 
Den 1 oktober 2004 infördes i Sverige ett system med så kallade offentliga 
ombud.81 De offentliga ombuden har idag till uppgift att bevaka enskildas 
integritetsintressen i ärenden om hemlig teleavlyssning och hemlig kamera-
övervakning. I september 2006 fanns 113 offentliga ombud i Sverige, 77 av 
dessa var eller hade varit advokater och resterande 36 hade tidigare varit 
domare.82 De nu aktuella utredningarna föreslår att offentliga ombud skall 
användas även vid ärenden som kommer att röra hemlig rumsavlyssning. 
   Systemet går ut på att rätten utser ett offentligt ombud som skall närvara 
vid sammanträde där beslut om hemlig rumsavlyssning kommer att tas. Ett 
offentligt ombud har enligt rättegångsbalken 27 kap. 26 § rätt att utan förbe-
håll ta del av vad som förekommer i ärendet och att yttra sig härom.  
   Regeringen fick i ett tidigare förslag kritik av lagrådet för att regeringen 
själva skulle utse vilka som skulle tjänstegöra som offentliga ombud. I det 
förslaget som senare ledde till lagen om offentliga ombud nämns bara att 
rätten skall utse de offentliga ombuden, men faktum är att det alltjämt är 
regeringen som utser den grupp som rätten har att välja från.83 Visserligen 
skall regeringen inhämta förslag på lämpliga offentliga ombud, dels från 
Sveriges advokatsamfund vad gäller lämpliga advokater och dels från Tjäns-
teförslagsnämnden vad gäller lämpliga pensionerade domare,84 men det är 
endast ett förslag och således inget som regeringen är bundna av att följa. 
Dessa regler om offentliga ombud står att finna i 27 kap. 27 § rättegångs-
balken och gäller således redan för vissa hemliga tvångsmedel. Den lagråds-
remiss som låg till grund för lagförslaget om hemlig rumsavlyssning ansåg 
dock inte att det var aktuellt med någon särreglering för hemlig rumsavlyss-
ning, detta trots att man i sammanhanget nämner att hemlig rumsavlyssning 
utgör ett större ingrepp i den personliga integriteten, och att det därför krävs 
mer ur rättssäkerhetssynpunkt än för övriga hemliga tvångsmedel. Vid hem-
lig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning kan vid brådskande fall 
göras undantag från regeln om att offentligt ombud skall närvara vid sam-

                                                 
81 Prop. 2002/03:74, bet. 2003/04:JuU2, rskr. 2003/04:14, SFS 2003:1146. 
82 SOU 2006:98, s. 173. 
83 Prop. 2002/03:74 s. 25 ff. 
84 SOU 2006:98, s. 175. 
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manträde enligt 27 kap. 28 § rättegångsbalken. Istället skall ombudet i dessa 
fall få tillgång till materialet i efterhand. Inte heller i detta avseende föreslog 
man i lagrådsremissen någon särbehandling vad gäller hemlig rumsavlyss-
ning.85

   Enligt 27 kap. 26 § rättegångsbalken har det offentliga ombudet rätt att 
överklaga ett beslut om hemlig avlyssning och hemlig kameraövervakning. I 
lagrådsremissen föreslås att detta skall gälla även i fallet med hemlig rums-
avlyssning. Detta nämner man som en garanti för rättssäkerhet. 
   På ett aningen kryptiskt sätt framgår, av förarbetena till bestämmelsen om 
offentliga ombud, dessutom att ombudet inte har till uppgift att företräda 
den enskilde som utsätts för tvångsmedlet, istället skall han företräda en-
skildas integritetsintressen i allmänhet.86 I lagrådets remiss till ett tidigare 
förslag om införande av hemlig rumsavlyssning nämnde lagrådet att en så-
dan roll närmast är att jämföra vid en integritetsombudsman, och liknar mer 
den uppgift som idag ligger på Justitiekanslern, vilken kan pröva om lagen i 
dessa fall efterföljs av tillämpande myndigheter. Detta faktum i kombination 
med att det offentliga ombudet, enligt förslaget, inte har möjlighet att upp-
söka den han företräder gör att hans roll som offentligt ombud riskerar leda 
till att ombudet endast kommer att framstå som, något som lagrådet har valt 
att kalla, en offentlig funktionär. För att kunna försvara en klient och se till 
dennes rätt brukar krävas att klienten får komma till tals, varefter ombudet 
kan lägga upp en strategi för klientens försvar. Detta är enligt förslaget inte 
en möjlighet.87  
   I den efterföljande propositionen, som i nuläget ligger vilande, har reger-
ingen delvis tagit till sig av den kritik som uppstod i och med lagrådsremis-
sen. Kritiken har främst gällt det sätt på vilket man i lagrådsremissen be-
handlade frågan huruvida beslut, i vissa brådskande fall, kan tas i ett offent-
ligt ombuds frånvaro, som regleras i rättegångsbalkens 27 kap. 28 §. Reger-
ingen har med anledning av kritiken ändrat inställning och föreslår i propo-
sitionen att offentligt ombud alltid skall närvara då det skall beslutas om 
hemlig rumsavlyssning (se även ovan under 4.1.1). Anledningen skall enligt 
regeringen vara att hemlig rumsavlyssning är att anse som ett större ingrepp 
i den personliga integriteten jämfört med hemlig teleavlyssning och hemlig 
kameraövervakning. Tvångsmedel där det, som nämnts ovan, är möjligt att 
göra undantag vad gäller det offentliga ombudets närvaro.88

   Även i den statliga offentliga utredning, som tillsattes med anledning av 
att propositionen förklarades vilande, har frågan om offentliga ombud venti-
lerats. I utredningen konstateras att systemet med offentliga ombud i sin 
helhet tycks fungera bra. Således föreslår man inte heller några ändringar 
från vad som tidigare är föreslaget. Man diskuterar dock om antalet offentli-
ga ombud kommer att räcka till om man inför hemlig rumsavlyssning, det 
konstateras att det nya tvångsmedlet inte kommer att öka behovet av offent-
liga ombud nämnvärt. Anledningen härtill skall bero på de restriktiva förut-
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sättningarna samt att hemlig rumsavlyssning anses som mycket resurskrä-
vande.89

   Frågan om det bör bli aktuellt med ytterligare kategorier av personer som 
skall kunna förordnas som offentliga ombud diskuteras också i utredningen. 
Utredningen kommer fram till att det i nuläget inte är aktuellt, då man anser 
att det krävs ett stort mått av integritet, redbarhet samt ett starkt oberoende 
hos dem som skall agera offentliga ombud. Därför bör det bara vara aktuellt 
för de redan aktuella grupperna, dvs. advokater och före detta domare. Sam-
tidigt medger utredaren att även andra personer som är eller har varit verk-
samma inom rättsväsendet, riksdagens utskott, Regeringskansliet eller olika 
slag av internationella organisationer i och för sig uppfyller kravet på integ-
ritet, redbarhet samt ett starkt oberoende. I de fall dessa personer besitter 
samma erfarenhet som den i dagsläget aktuella gruppen personer, så skulle 
även dessa personer kunna bli utsedda till offentliga ombud. Åklagarmyn-
digheten och Sveriges advokatsamfund delar denna uppfattning med utreda-
ren. Utredaren anser dock att det idag inte finns något organ som kan lämna 
förslag på lämpliga personer inom dessa nya kategorier, helst då regeringen 
inte bör föreslå dessa personer själva. Med anledning härav anser utredaren 
att de offentliga ombuden även i fortsättningen bör utgöras av advokater och 
före detta domare.90

   Vad gäller frågan huruvida regeringen är rätt organ att besluta om vilka 
som skall vara offentliga ombud så nöjer sig utredaren kort och gott med att 
konstatera att dagens system fungerar bra och att det därför inte bör ändras. 
Således förs ingen diskussion om alternativa tillvägagångssätt.91     

4.2.2 Finland 
Offentliga ombud såsom rättsinstitut infördes i finsk rätt först 2003, och då i 
samband med och i syfte att öka rättssäkerheten, i de fall domstolen skulle 
besluta om teknisk avlyssning av utrymmen som används för stadigvarande 
boende. Bestämmelsen regleras i 5 a kap. 6 a § tvångsmedelslagen. Angåen-
de övriga fall av teknisk avlyssning, eller för den delen andra tvångsmedel, 
är offentliga ombud inget som står till buds. Detta är ett sätt att markera vil-
ket allvarligt ingrepp teknisk avlyssning av bostadsutrymme utgör. Syftet 
med offentliga ombud är att på bästa möjliga tillgängliga sätt, och som ett 
substitut, ta tillvara på den avlyssnade individens intressen då det inte är 
möjligt att i ett sådant skede meddela individen att denne är föremål för av-
lyssning. Indirekt skyddas härigenom även den som möjligtvis är innehava-
re av utrymmet i de fall det inte är samma person som är föremål för avlyss-
ningsbeslutet. Även andra som eventuellt vistas i de avlyssnade utrymmena 
är tänkta att skyddas på samma sätt. Dessutom nämner man i propositionen 
till lagen att offentliga ombud skall verka för att tillförlitligheten i stort till-
varatas i samband med teknisk avlyssning i dessa fall. Vid behov får det 
offentliga ombudet klaga på domstolens beslut. Tanken är att det offentliga 
ombudet för att kunna utföra sitt uppdrag inte bara skall ha full insyn i allt 
material som läggs fram inför rätten, denne skall dessutom ha möjlighet att 
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ställa frågor till den som framställt yrkandet. Om ett offentligt ombud är 
frånvarande vid ett sammanträde där ett beslut skall tas, då skall behand-
lingen av saken skjutas upp.92

   För att säkerställa sig om att ett offentligt ombud uppfyller kravet på sär-
skild tillförlitlighet uppställer regeln krav på att ett offentligt ombud anting-
en är advokat eller offentligt rättsbiträde. Varje advokat eller offentligt 
rättsbiträde åtnjuter därmed ett sådant förtroende som förutsätts av ett of-
fentligt ombud. Rätten är det organ som beslutar vem som blir offentligt 
biträde i det enskilda fallet.93

4.2.3 Norge 
I norsk rätt har instrumentet offentlig advokat, vilket motsvarar det svenska 
offentliga ombudet, funnits sedan 199994. Man har i Norge valt att inte pla-
cera reglerna om offentlig advokat tillsammans med övriga regler om kom-
munikasjonskontroll, dvs straffeprosesslovens 16 kap. Istället har man valt 
att placera reglerna härom tillsammans med övriga regler rörande försvara-
re, dvs straffeprosesslovens 9 kap. eller mera exakt i straffeprosesslovens 
100 a §. Vid införandet av romavlytting, vilket skedde 2005, beslutades 
samtidigt att reglerna i 100 a § skulle vara tillämpbara även vid detta hemli-
ga tvångsmedel, således regleras att 100 a § skall tillämpas också då rätten 
har att besluta om romavlytting enligt 216 m §. 
  Det var ingen självklarhet att införa instrumentet offentlig advokat för att 
förbättra rättssäkerheten kring hemliga tvångsmedel. I förarbetet till lagre-
geln förs en diskussion om huruvida Kontrollutvalget istället skulle ges en 
rätt att överklaga de beslut som man också har att granska. Departementet 
konstaterade dock att detta inte ansågs vara tillräckligt ur rättssäkerhetssyn-
punkt, då en sådan ordning skulle leda till att den drabbade fortfarande inte 
skulle ha någon representant närvarande under själva beslutsfattandet. Man 
konstaterade samtidigt att ingen av de båda föreslagna instrumenten helt kan 
kompensera den misstänktes möjlighet att försvara sig mot ingreppet. I brist 
på sedvanlig kontradiktion ansågs dock att en offentlig advokat var det in-
strument som på bästa sätt kunde uppfylla kravet på rättssäkerhet. En sådan 
advokat har, enligt departementet, i vart fall möjlighet att påverka utgången 
redan från start då han eller hon skall vara närvarande under retsmødet, och 
väl där kunna framföra sina åsikter. Detta till skillnad från tanken med Kon-
trollutvalget som, enligt förslaget, endast skulle ges en möjlighet att över-
klaga de beslut som de i efterhand har att granska. Risken finns även att det 
skulle vara för sent att överklaga ingreppet när Kontroll-utvalget slutligen 
har hittat en brist. Dessutom skulle Kontrollutvalget vid en eventuell över-
klagan trots allt behöva utse en advokat att ta upp fallet, i annat fall äventy-
ras den distans som utvalget bör ha med hänvisning till den efterföljande 
kontrollen. En ordning med offentlig advokat har också den fördelen att det 
blir en extra rättssäkerhetsgatranti. Detta till skillnad från en överklagande-
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rätt för Kontrollutvalget, då Kontrollutvalget såsom instrument redan existe-
rar.95

   Enligt 100 a § skall en offentlig advokat inte bara utses då rätten har att 
pröva om romavlytting skall få genomföras, så skall ske även då rätten har 
att ta ställning till kommunikasjonskontroll, exempelvis vid telefonavlyss-
ning. Instrumentet är således till för samtliga hemliga tvångsmedel. I samma 
paragraf står också att rätten skall utse en offentlig advokat, vilket innebär 
att regeln är absolut och att undantag därmed inte är tillåtet.  
   Den offentliga advokatens uppgift, enligt 100 a § 2 st., är att tillvarata den 
misstänktes intressen när rätten behandlar en begäran om ingrepp. För att 
göra detta möjligt skall advokaten få ta del av begäran samt grunderna för 
den, dvs. vilka faktiska omständigheter som ligger till grund för begäran. 
Han skall dessutom underrättas om ett eventuellt retsmøde samt ges rätt att 
uttala sig innan rätten lämnar beslut i ärendet. Advokaten har dessutom rätt 
att lägga fram eget material som rätten har att ta ställning till.96         
  Om den offentliga advokaten inte är nöjd med rättens beslut har han rätt att 
överklaga beslutet, vilket för övrigt var en av de viktigaste anledningarna till 
att man införde offentlig advokat i norsk rätt. Bestämmelsen finns i samma 
paragraf som de ovan nämnda reglerna om offentlig advokat. Frågan huru-
vida en offentlig advokat, senare i samma sak, kan företräda den misstänkte 
som försvarare har diskuterats i förarbetena. Man har kommit fram till att 
som huvudregel tillåta ett sådant förfarande, men rätten kan besluta om att 
så inte får ske. Hur ofta rätten använder sig av förbudsregeln har arbetet inte 
utrett.97   
   Det fanns de som ansåg att den offentliga advokaten skulle ha till uppgift 
att representera allmänheten i stort. Departementet kom dock fram till att 
advokatens uppgift skulle vara att representera den misstänkte. Uppgiften att 
se till det allmännas bästa ansåg departementet snarare låg på domaren. Det-
ta då det får anses som en objektiv uppgift, en roll som passar in i domarens 
objektiva värld. Det faktum att den offentliga advokaten skall representera 
den misstänkta var dessutom den avgörande anledningen till att reglerna om 
offentlig advokat placerades i kapitlet som behandlar just försvararens roll. 
Här igenom vill man visa på vilken roll den offentliga advokaten är tänkt att 
ha.98

   Enligt 100 a § straffeprosessloven är det rätten som skall utse den offentli-
ga advokaten då det rör sig om romavlytting. I kommentarerna till lagen går 
dock att utläsa att den offentliga advokaten i dessa fall skall utses bland de 
så kallade fasta försvararna.99 Den grupp av fasta försvararna som finns att 
tillgå har i sin tur utsetts av departementet, allt i enlighet med 101 §. För att 
kunna bli utsedd till fast försvarare av departementet krävs det endast att du 
är advokat. Det står i samma paragraf reglerat att departementet har att utse 
ett tillräckligt antal advokater för detta ändamål. Vidare regleras i 103 § att 
då det finns flera fasta försvarare vid samma domstol så skall de utses efter 
turordning. Detta är för övrigt samma krets med försvarare som rätten har 
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att välja mellan då en misstänkt person i brottmål inte har haft något önske-
mål om speciell offentlig försvarare. Således påminner det till mångt och 
mycket om det svenska systemet med offentliga försvarare. 

4.2.4 Danmark 
Som har nämnts ovan i arbetet så har anden aflytning funnits i dansk rätt 
sedan 1972. I samband med att anden aflytning infördes fanns dock inga 
regler om att offentliga ombud skulle närvara vid beslut härom. Efter en del 
kritik bland annat mot att beslut angående anden aflytning fattades utan att 
den kontradiktoriska principen uppfylldes så infördes instrumentet offentli-
ga ombud, eller advokatbeskikkelse som det heter i dansk rätt. Begreppet 
advokatbeskikkelse innebär helt enkelt att man utser en advokat i dessa fall. 
Införandet av advokatbeskikkelse skedde som en följd av ett betänkande 
1984100 och har funnits i dansk rätt allt sedan dess. Reglerna om det aktuella 
instrumentet återfinns i  retsplejeloven 784-785 §§, således behandlas frågan 
i samma kapitel som övriga frågor rörande hemliga tvångsmedel dvs. kap. 
71. Förutom den tidigare bristen på kontradiktion, vilket innebar att rätten 
endast hade att lyssna till åklagaren, så var även det faktum att ingen tidiga-
re kunde överklaga rättens beslut en huvudsaklig anledning till att instru-
mentet kom till. Härutöver ansågs den allt bättre tekniken på området, i 
kombination med polisens ökade vilja att klara upp brott, som ytterligare ett 
argument för att införa motsvarigheten till offentliga ombud i dansk rätt. 
Vidare nämner förarbetena att hemliga tvångsmedel utgör ett så allvarligt 
ingrepp i den personliga integriteten att det kräver en grundlig övervägelse i 
rätten, bestående av argument både för och emot det föreslagna ingreppet.101

   I 784 § står att rätten, innan den skall besluta om ett ingrepp enligt 783 § 
skall utse en advokat för den som ingreppet berör, dvs. en absolut regel. I 
dansk rätt görs alltså ingen skillnad mellan olika hemliga tvångsmedel, vad 
gäller tillsättning av advokat, då 783 § behandlar samtliga hemliga tvångs-
medel. Det skall utses en advokat för varje avlyssning, detta oavsett om in-
greppet rör flera personer. Advokaten skall inte bara se till de misstänktas 
intressen utan även till andra som i det aktuella fallet berörs av avlyssning-
en. Det kan röra sig om ägare till de lokaler som avlyssnas och personer som 
mer eller mindre kommer att uttala sig i den avlyssnade lokalen, eller som 
på annat sätt blir berörda av ingreppet.102  
   I enlighet med 785 § 1 st. skall en beskikked advokat underrättas om samt-
liga rättsmöten angående anden aflytning, han skall även ges möjlighet att 
medverka vid dessa möten samt att få ta del av det material som polisen har 
skaffat fram, samt att få en kopia härav. Regeln om att få en kopia av allt 
material är dock inte av absolut karaktär. Då polisen anser att materialet är 
av särskilt förtrolig karaktär, och att de därför inte vill lämna en kopia, har 
advokaten ingen absolut rätt att få en sådan kopia. På begäran av advokaten 
skall saken dock prövas av rätten. Huvudregeln är den att advokaten i ett 
senare skede har möjlighet att försvara den misstänkte personen i en efter-
följande rättegång, dock har rätten möjlighet att besluta om att så inte får 
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ske, allt i enlighet med 785 § 2 st. En begäran om att advokaten inte skall få 
försvara den misstänkte personen vid en senare rättegång kan framställas av 
åklagaren.103  
   Frågan om vem eller vilka som skall kunna utses till advokat i de ovan 
nämnda fallen diskuterades grundligt i förarbetena till lagen. Utskottets 
medlemmar uttryckte sin oro för att känsliga uppgifter, i och med det nya 
instrumentet, möjligtvis skulle kunna läcka ut till fel personer. De som visa-
de mest oro menade att detta faktum var ett argument för att inte införa in-
strumentet advokatbeskikkelse överhuvud i dansk rätt. Andra menade att 
risken för att information skulle komma i fel händer i vilket fall var skäl nog 
till att bara en utvald grupp med advokater skulle ges möjligheten att bli 
utsedda till det som i dansk rätt motsvarar det svenska offentliga ombudet. 
Utskottet begrundade noga dessa argument men kom fram till att det skulle 
vara direkt fel att gynna en liten grupp med advokater, som härigenom skul-
le anses besitta en större tillit än övriga advokater. Genom att bara låta en 
liten grupp advokater få denna möjlighet så ansåg utskottet dessutom att 
dessa advokater därmed skulle komma till att besitta kunskaper och inblick i 
det juridiska arbetet som andra aldrig skulle få en möjlighet till, vilket skulle 
skapa orättvisor samt i vissa fall även kunna utgöra en säkerhetsrisk i sig. 
Att välja ut en liten grupp advokater riskerar dessutom att i offentlighetens 
ögon ses som en icke fullgod rättssäkerhetsgaranti, då denna lilla grupp sna-
rare kommer att uppfattas som en slags gisslan än som den garant som var 
tänkt. Slutligen behövs det enligt utskottet ett stort antal advokater för att 
kunna betjäna alla tingsrätterna i landet.104

   Det som sagts i stycket ovan skall enligt 784 § 2 st. inte tillämpas då an-
den aflytning skall användas i syfte att reda ut brott som härrör från straffe-
lovens kap. 12 eller 13. Dessa kapitel behandlar bland annat brott mot sta-
tens självständighet och säkerhet, brott mot statsförfattningen samt terrorist-
brott. I dessa fall skall endast en liten grupp advokater kunna agera som of-
fentligt ombud. Det är Justitieministeriet som antar de advokater som skall 
ingå i denna grupp, de antas för två år åt gången. Några utskottsmedlemmar 
ansåg att dessa reglerna skulle gälla även då narkotikabrott skulle utredas, så 
blev dock inte fallet.105    

4.2.5 Sammanfattande kommentarer 
Offentliga ombud finns nu i samtliga länder som ingår i jämförelsen. Dan-
mark var först att införa instrumentet, därefter följde Norge, Finland och 
Sverige i uppräknad ordning. Offentliga ombud används i olika utsträckning 
i olika länder. I Norge och Danmark utses ett ombud oavsett viket hemligt 
tvångsmedel som skall tillämpas. I Finland utses ombudet endast då det rör 
sig om det allvarligaste ingreppet, teknisk avlyssning av utrymmen som 
används för stadigvarande boende. I Sverige utses ombudet då det rör sig 
om hemlig teleavlyssning samt kameraövervakning. Även vid beslut om 
hemlig rumsavlyssning skall ett ombud utses enligt lagförslaget. 

                                                 
103 Bet. 1023/1984, s. 82 ff. 
104 Bet. 1023/1984, s. 81. 
105 Bet. 1023/1984, s. 85 ff.  

 34



   I samtliga länder är det rätten som i det enskilda fallet har att utse det of-
fentliga ombudet. Vad som däremot skiljer sig åt i de olika länderna är vil-
ken krets rätten har att välja från. En gemensam grundförutsättning är att 
ombudet är advokat, undantaget är Finland där det räcker att man är offent-
ligt rättsbiträde. Även det svenska systemet skiljer sig här från övriga län-
der, då även före detta domare kan utses till offentliga ombud. I Danmark 
och Finland kan rätten välja fritt bland ovan nämnda kategorier. I Norge är 
det något snävare, där måste ombudet dessutom vara en så kallad fast för-
svarare, en krets som utses på regeringsnivå. Detta är dock en omfattande 
grupp advokater, samma grupp som agerar offentliga försvarare i brottmål. 
Den krets som svenska domstolar har att välja mellan är betydligt mindre, 
vilket beror på att regeringen utser en liten grupp offentliga ombud, för när-
varande 113 personer, som skall verka över hela landet. I de danska och 
finska förarbetena ansåg man istället att en sådan ordning skulle äventyra 
trovärdigheten och därmed även rättssäkerheten. 
   När rätten fattar beslut om ingrepp avseende hemliga tvångsmedel kräver 
bestämmelserna, i de övriga nordiska länderna, att det offentliga ombudet 
alltid måste närvara, detta utan undantag.106 Vad gäller befintliga hemliga 
tvångsmedel i Sverige så är läget något annorlunda, här kan göras undantag 
från det offentliga ombudets närvaro. I den proposition som nu ligger vilan-
des föreslogs dock, efter kritik av lagrådet, att ett sådant undantag inte skulle 
vara möjligt vid beslut om hemlig rumsavlyssning, om tvångsmedlet införs i 
svensk rätt. 
   Vad som däremot är gemensamt för länderna i jämförelsen är att det of-
fentliga ombudet har rätt att överklaga rättens beslut, något som dessutom 
var huvudanledningen till införandet av offentliga ombud i både Norge och 
Danmark. I samtliga länder har det offentliga ombudet dessutom rätt till full 
insyn i allt material och har även rätt att yttra sig. 

4.3 Underrättelse 
Vid användning av sedvanliga tvångsmedel, såsom häktning, blir den drab-
bade individen av förklarliga skäl omedelbart medveten om ingreppet. An-
nat är fallet då det är frågan om hemliga tvångsmedel såsom hemlig rumsav-
lyssning. Att ordet hemligt står i direkt strid med möjligheten att vid ingrep-
pets början informera den drabbade, får nog anses ostridigt. Annat kan tän-
kas vara fallet då avlyssningen är avslutad. Nedan avser arbetet utreda huru-
vida de nordiska ländernas lagstiftning ser på frågan om underrättelse skall 
lämnas, och om så är fallet, till vem och när. 

4.3.1 Sverige 
Regeringens förslag i lagrådsremissen107 innehåller ingen regel om att den 
som kommer att bli föremål för hemlig rumsavlyssning skall underrättas om 
ingripandet, varken under tiden det sker eller efter avslutad avlyssning. Istäl-
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let anser man att det inte anses krävas. Därutöver har den promemoria108 
som ligger till grund för lagrådsremissen överhuvud inte tagit upp frågan om 
eventuell underrättelse.  
   I förslaget nämner man att den som blir föremål för myndighetsutövning 
som huvudregel skall underrättas härom. Det nämns som exempel att så är 
fallet då det rör sig om husrannsakan som regleras i 28 kap. 7 § rättegångs-
balken och beträffande beslag som regleras i 27 kap. 11 § rättegångsbalken. 
I förslaget konstaterar man samtidigt att någon sådan underrättelseskyldig-
het inte föreligger vid hemliga tvångsmedel. Till grund för sin inställning 
pekar man på att det även i tidigare utredningar konstaterats att sådan under-
rättelseskyldighet inte skall föreligga, dels av tvångsmedelskommittén men 
senare också av Buggningsutredningen. Tvångsmedelskommittén uttalade 
att rättssäkerhetsintresset inte övervägde de negativa utredningsföljder en 
eventuell underrättelse kunde resultera i. I den senare av utredningarna, 
Buggningsutredningen, kom man fram till att intresset av en underrättelse-
skyldighet låg på det principiella planet, man menade att det i en rättsstat är 
rimligt att den som varit föremål för integritetskränkande tvångsmedel i ef-
terhand i princip skall underrättas om det. Ett flertal remissinstanser har, i 
det nu aktuella förslaget, enligt regeringen varit av samma åsikt. Regeringen 
nämner att en eventuell underrättelse ger den fördelen att den enskilde kan 
reagera mot ett beslut angående honom själv, detta utan att vara beroende av 
det offentliga ombudet. Mycket kortfattat konstaterar man att Europakon-
ventionen beaktar om eventuell underrättelseskyldighet finns, men att det 
bara är en omständighet bland flera som de tar hänsyn till för att försäkra sig 
om att ett tvångsmedel omgärdas av tillräckliga rättssäkerhetsgarantier. Med 
hänsyn taget till möjligheten med offentligt ombud, och att tillstånd endast 
kan ges av domstol, anser regeringen dock att förslaget om hemlig rumsav-
lyssning redan uppfyller Europakonventionens krav.109

   Det nämns i lagrådsremissen att andra länder såsom Finland och Danmark 
har regler som går ut på att myndigheterna är skyldiga att underrätta enskil-
da som varit föremål för avlyssning. Dock konstaterar regeringen att under-
rättelseskyldigheten i dessa länder ofta är förenade med undantag, som ex-
empel nämns att en underrättelse kan skjutas fram om den kan vara till ska-
da för utredningen. Därefter konstaterar regeringen att det i nästan alla fall 
torde vara så att utredningen skadas av att den enskilde underrättas. Med 
anledning härav och med tanke på att förundersökningsledaren åtminstone 
inledningsvis förmodas att begära undantag från en sådan huvudregel så 
anser regeringen att en regel om underrättelse inte skulle fylla någon större 
funktion. Det faktum att hemlig rumsavlyssning kommer att omgärdas av 
strängare grundförutsättningar än t.ex. beslag och husrannsakan, då i form 
av lägsta straff eller straffvärde, och att hemlig rumsavlyssning kommer att 
kräva domstols tillstånd leder enligt regeringen till att underrättelseskyldig-
het inte behövs. Åter igen poängterar man dessutom tyngden av att offentli-
ga ombud nu finns att tillgå, som till skillnad från alla andra tänkbara kon-
trollmöjligheter har fördelen av att kontrollen sker före tvångsmedlet beslu-
tas. Vad lagrådsremissen också tar upp är det faktum att den enskilde har 
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möjlighet att, med redan befintliga regler, få insyn i förundersökningen se-
dan han åtalats för brott.110  
   Lagrådet har dock, i sin remiss angående ovan nämnda lagrådsremiss111, 
kritiserat regeringen på ett flertal punkter. Lagrådet ifrågasätter riktigheten i 
att inte reglera om underrättelseskyldighet för myndigheterna. Om en en-
skild varit föremål för avlyssning utan att ha blivit underrättad härom så kan 
han t ex. inte i praktiken yrka skadestånd, varken för eventuell materiell 
eller ideell skada. Enda möjliga rättsmedel tycks då, enligt lagrådet, vara att 
det offentliga ombudet kan överklaga ett beslut om hemlig rumsavlyssning. 
Lagrådet ställer sig också frågan om de offentliga ombuden tillsammans 
med den parlamentariska kontrollen genom JK och JO är tillräckligt för att 
uppfylla kraven på rättssäkerhet. Huruvida den föreslagna kontrollen stäm-
mer överens med artikel 13 i Europakonventionen tar regeringen inte ställ-
ning till överhuvud, vilket också kritiseras av lagrådet.112

   I den proposition som senare följde, och som i skrivande stund ligger 
vilandes, tog regeringen till viss del åt sig av den kritik de fick angående en 
utebliven underrättelseskyldighet. Dock ger propositionens argumentation 
härom en känsla av dubbla budskap. Till en början försvarar regeringen sin 
tidigare inställning om att de övriga kontrollmöjligheterna som finns till 
buds faktiskt bör räcka för att det nya tvångsmedlet skall anses förenligt 
med Europakonventionens regler. I den efterföljande texten säger man att 
det trots detta kan finnas goda skäl att införa en underrättelseskyldighet, i 
synnerhet då det gäller hemlig rumsavlyssning. Som goda skäl nämns att 
den enskilde härigenom kan ges möjlighet att begära eventuellt skadestånd 
som på ett eller annat sätt beror av ingreppet, dessutom säger man att en 
underrättelseskyldighet skulle fungera som ytterligare kontroll av att hemlig 
rumsavlyssning tillämpas restriktivt och i enlighet med lagen.113

   När, var och hur en sådan underrättelseskyldighet skulle införas och se ut 
kunde regeringen dock inte ge svar på. Istället bad man att få återkomma 
med en sådan reglering, och detta först efter att propositionen var tänkt att 
röstats igenom.114 Utevaron av en underrättelseskyldighet var dock en bi-
dragande orsak till att propositionen förklarades vilande. Med anledning 
härav har den statliga offentliga utredning som tillsattes efter vilandeförklar-
ingen, på ett betydligt noggrannare sätt än tidigare, övervägt underrättelsens 
vara eller inte vara inför en eventuellt kommande proposition. Nedan följer 
vad utredningen har kommit fram till i denna del.115

   Utredningen anser att det bör införas en underrättelseskyldighet i svensk 
rätt, men är noga med att poängtera syftet med införandet. Syftet skall vara 
att informera den drabbade individen om att han eller hon har varit föremål 
för ett hemligt tvångsmedel, i detta fall hemlig rumsavlyssning. Underrättel-
sen ger individen en möjlighet att bedöma om det hela har skett lagenligt. 
Då den utsatta individen trots underrättelse, pga. sekretessbestämmelser, 
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inte kommer att få tillgång till all information som krävs för att kunna föra 
en vettig process om t.ex. skadestånd, så föreslår utredningen att underrät-
telseskyldigheten bör kompletteras med ett oberoende organ som har att 
kontrollera tvångsmedelsanvändningens laglighet. Ett sådant organ skall till 
skillnad från den utsatta individen ha tillgång till all information, oavsett 
sekretessbestämmelser. För ytterligare information angående det föreslagna 
kontrollorganet hänvisas till avsnitt 4.4.1. i detta arbete.116

   Det är viktigt att ha ovan nämnda syfte i åtanke när arbetet nu går igenom 
det tänkta utförandet av den föreslagna underrättelseskyldigheten. 
   Enligt förslaget skall hemlig rumsavlyssning omfattas av en eventuell un-
derrättelseskyldighet. Utöver hemlig rumsavlyssning skall underrättelse ske 
även vid hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning samt hemlig kame-
raövervakning. Detta innebär att det, vad gäller underrättelseskyldigheten, 
inte görs någon skillnad mellan dessa hemliga tvångsmedel.117

   Något som måste tas ställning till är vilka kategorier av personer som skall 
delges när någon har avlyssnats genom hemlig rumsavlyssning. Till en bör-
jan konstateras att då åtal väcks så får den misstänkte full insyn i förunder-
sökningen, s.k. partsinsyn, vilket även innefattar eventuellt användande av 
hemliga tvångsmedel varför det i dessa fall inte behövs någon underrättel-
se.118 Utredningen anser däremot att underrättelse skall lämnas till den per-
son som har varit misstänkt och mot vilken hemlig rumsavlyssning har an-
vänts, men där åtal mot honom eller henne därefter inte har väckts. Att den-
na kategori skall underrättas får enligt utredningen ses som en självklarhet 
eftersom de är huvudföremål för det hemliga tvångsmedlet, och att de där-
med har ett objektivt intresse av att kunna kontrollera eller få kontrollerat 
om åtgärderna varit korrekta.119

   En annan kategori personer som enligt utredningen skall underrättas är 
den person som är innehavare av den bostad, lokal, byggnad eller trans-
portmedel eller annan plats som varit föremål för den hemliga rumsavlyss-
ningen. Till en början menade man att innehavaren till endast vissa katego-
rier av bostäder och lokaler skulle omfattas av reglerna. Men på grund av att 
det ibland kan tänkas vara svårt att göra gränsdragningar mellan olika loka-
ler och vad de används till så vill utredningen för säkerhets skull att inneha-
vare av samtliga lokaler där hemlig rumsavlyssning har skett skall underrät-
tas härom. I de fall där innehavaren är en juridisk person så likställs denna 
med den föreslagna lagtextens ”person” som är innehavare, och i dessa fall 
har den ansvariga myndigheten att underrätta behörig företrädare för den 
juridiska personen.120 Dock föreslår man att allmänna transportmedel, t.ex. 
bussar, tåg och flyg skall undantas från underrättelseskyldigheten. Detsam-
ma gäller allmän eller allmänt tillgänglig plats såsom torg eller platser ute i 
naturen som omfattas av allemansrätten. I dessa fall finns det ingen privat 
ägare som kan anses kränkt på sin integritet varför dessa ställen bör undan-
tas.121
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   Däremot anser man inte att övriga kategorier skall ha någon rätt att under-
rättas, exempel härpå är anhöriga, kolleger eller andra personer som den 
misstänkte kan ha haft integritetskänsliga samtal med. Anledningen till in-
ställningen är bland annat att det skulle leda till stora tillämpningsproblem, 
såsom att identifiera personen eller att fastställa huruvida personen har en 
närmare relation till den misstänkte. Vad som bör nämnas i sammanhanget 
är att denna sistnämnda krets enligt utredningen dock bör ha rätt att genom 
det föreslagna nya kontrollorganet få ett eventuellt lagstridigt handlande 
prövat, mer härom under avsnitt 4.4.1 i detta arbete.122

   Utredningen konstaterar att vissa uppgifter måste lämnas ut i de fall un-
derrättelse kommer att bli aktuellt. Problemet är hur omfattande uppgifterna 
i underrättelserna skall vara. I direktiven till utredningen står att man har att 
ta hänsyn till att de brottsbekämpande myndigheternas verksamhet kan ska-
das av underrättelserna, exempelvis kan underrättelseuppgifterna användas 
för att kartlägga bland annat polisens arbetsmetoder samt ge kriminella in-
formation om vilka adresser som inte har blivit avlyssnade, och som därför 
skulle vara att anse som säkra platser. Både de misstänkta personerna och 
innehavarna av avlyssnade utrymmen bör enligt utredningen få ta del av 
vilket hemligt tvångsmedel som har använts och på vilken plats det har 
skett. Dessutom bör underrättelsen innehålla uppgift om vilken tid avlyss-
ningen omfattade den underrättade. Är eller har den underrättade varit miss-
tänkt för brott skall han eller hon även upplysas om detta, både misstankar 
som legat till grund för avlyssningen samt misstankar som uppstått genom 
avlyssningen. För att bli underrättad om misstanke som uppstått efter startad 
avlyssning krävs dock att det påbörjats en förundersökning härom. Under-
rättelsen skall däremot inte innehålla uppgift om i vad mån tvångsmedlet har 
omfattat andra personer än den underrättade. I de fall underrättelsen är rik-
tad till en innehavare, vilken inte har varit misstänkt för brott, så skall inga 
uppgifter lämnas angående vilka som gett upphov till avlyssningen eller 
vilka som i övrigt har avlyssnats.123

   Ibland kan en eventuell underrättelse dock ställa till så stor skada att den 
enligt utredningen bör kunna skjutas upp eller underlåtas helt. Huvudregeln 
skall dock vara att en underrättelse skall lämnas så snart det kan ske utan 
men för den aktuella brottsutredningen. Ett sådant men skulle kunna vara att 
en utredning inte leder till åtal men att brottsspaning ändå fortgår mot någon 
som inte ingick i den tidigare förundersökningen. För att tvinga fram ett 
ställningstagande så anser dock utredningen att det som huvudregel skall 
finnas en yttre gräns, som säger att den drabbade senast inom en månad från 
det att förundersökningen avslutats skall underrättas härom. Detta är enligt 
ordalydelsen ingen absolut gräns utan endast en huvudregel, tanken är att 
det skall gå att skjuta upp en underrättelse ytterligare i de fall underrättelsen 
innehåller sekretessbelagda uppgifter, detta är tänkt som ett undantag till 
huvudregeln. Anledningen till att utredningen vill koppla undantagen till 
bestämmelser om sekretess, är att man vill att det görs en ordentlig prövning 
i varje enskilt undantagsfall. Att koppla undantagen till särskilda sekretess-
bestämmelser gör att det i efterhand går att kontrollera om bedömningen var 
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korrekt. Detta är således ett sätt att minska risken för subjektiva bedömning-
ar.124  
   I sekretesslagen (1980:100) finns bestämmelser som syftar till att begränsa 
spridningen av de brottsbekämpande myndigheternas information. De sekre-
tessbestämmelser som utredningen vill koppla till undantagen för underrät-
telse är 2 kap. 1 eller 2 §§, 5 kap. 1 eller 7 §§ eller 9 kap. 17 §. I tur och 
ordning rör det sig i 2 kap. om fall där totalförsvarets och rikets säkerhet kan 
skadas, vilket främst blir aktuellt för säkerhetspolisens verksamhetsområde, 
något som ligger utanför avgränsningar i detta arbete. I 5 kap. handlar det 
om sekretess för att förebygga och beivra brott, om det kan antas att syftet 
motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs. Detta 
gäller uppgifter som hänför sig till förundersökning av brottmål eller ange-
lägenhet som har koppling till användandet av hemliga tvångsmedel för att 
förebygga brott. Även uppgifter som i övrigt kommer från polisens, skatte-
verkets, tullverkets eller kustbevakningens verksamhet och som har till upp-
gift att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott skall omfattas av sekre-
tess, om det kan antas att syftet med åtgärderna motverkas om uppgiften 
röjs. Även sådana uppgifter som rör rättsligt samarbete mellan olika länder 
eller mellanfolkliga domstolar skall skyddas, men endast i de fall kontakten 
har initierats av utländsk myndighet. 9 kap. 17 § behandlar sekretess för 
uppgift om enskilds personliga och ekonomiska förhållanden. Denna sekre-
tess gäller dock inte om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den 
personen eller honom närstående lider skada eller men. 125  
   Utredningen kan överhuvud inte se något fall där det skulle framstå som 
försvarligt att lämna ut en sådan sekretessbelagd uppgift som nämnts ovan, 
till en brottsmisstänkt eller innehavare av ett avlyssnat utrymme. Därför 
skall en underrättelse i det fall den innehåller sådan sekretessbelagd uppgift 
skjutas upp. Vidare anser utredningen att en underrättelse skall kunna skju-
tas upp så länge som behövs för att inte eftersätta de aktuella sekretessbe-
stämmelserna. Så länge som behövs är dock ett väldigt diffust ordval, något 
som utredningen också på egen hand har observerat. Man har löst problemet 
på ett, kan tyckas, aningen enkelt sätt genom att föreslå att om en underrät-
telse på grund av sekretess inte lämnas till den enskilde inom ett år från det 
att förundersökningen avslutats så skall den underlåtas helt. Anledningen 
tycks vara att de administrativa kostnaderna annars skulle bli för höga. Som 
försvar till sitt ställningstagande uppger man även att det i vissa andra län-
der, utan att nämna något specifikt land, inte sker någon underrättelse alls 
förrän efter ett år. I samband härmed säger man att, om det däremot rör sig 
om en tidigare ostraffad person utan anknytning till organiserad kriminell 
verksamhet, och som misstänks ha begått ett grovt brott, men som efter 
hemlig rumsavlyssning frias från misstankar, då bör denne underrättas så 
fort som möjligt och inte behöva vänta i ett år. Ett annat argument för att 
kunna underlåta underrättelseskyldigheten efter ett år, är utredningens för-
slag på att låta ett oberoende organ underrättas härom. Såsom en kompensa-
tion till underlåtelsen är det tänkt att detta organ skall ha tillsyn över händel-
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seförloppet, mer om detta oberoende organ under avsnitt 4.4.1. i detta arbe-
te.126

   Undersökningsledaren är den som enligt utredningen skall ha att ansvara 
för underrättelseskyldigheten. I praktiken blir det åklagaren som får ansvaret 
då denne vid aktuella brott i stort sätt alltid är undersökningsledare. I upp-
draget ingår även att ta beslut angående eventuellt uppskjutande och under-
låtelse. Varför man inte har lagt ansvaret på domstolen beror på att en för-
undersökning kan pågå en lång tid efter det att ett tillstånd om hemligt 
tvångsmedel har avskrivits.127

4.3.2 Finland 
Till skillnad från den svenska propositionen om hemlig rumsavlyssning, 
som nu är vilandeförklarad, har Finland valt att lagstadga om underrättelse-
skyldighet. Inte bara för det mest integritetskränkande av hemliga tvångs-
medel, den i bostadsutrymmen, utan för samtliga hemliga tvångsmedel. I 5 a 
kap. 11 § tvångsmedelslagen står skrivet; när ett ärende har överlämnats till 
åklagaren för prövning eller det annars har beslutats att förundersökningen 
skall avslutas, då skall den misstänkte underrättas om att ett hemligt 
tvångsmedel har riktats mot honom eller henne. En underrättelse skall i 
övrigt inte innehålla några detaljer om tvångsmedelsanvändningen.128 Om 
beslut att avsluta förundersökningen inte har fattats i ärendet eller ärendet 
inte har överlämnats till åklagaren för prövning, när ett år har förflutit sedan 
användningen av tvångsmedel upphörde, skall den misstänkte senast då 
underrättas om användningen av tvångsmedel. Detta innebär att den som har 
varit föremål för avlyssning senast ett år efter att avlyssningen har upphört 
skall bli underrättad härom. Domstolen kan dock, på framställning av 
undersökningsledaren, på grund av viktiga skäl som har samband med 
utredningen besluta att den misstänkte skall underrättas senare eller inte 
alls.129

   Det har från svenskt håll, såsom argument för att inte införskaffa under-
rättelseskyldighet, påpekats att domstolen i de länder som har regler härom 
ofta beviljar undantag till underättelse på bestämd tid eller att underrättelse 
uteblir i sin helhet. Statistik från Finland visar att så i alltför stor 
utsträckning tidigare också har varit fallet, men att det efter kritik från 
tillsynsmyndigheter har förbättrats avsevärt. Från att ha beviljat undantag 
från underrättelseskyldighet i 151 fall 2002, till att ha beviljat förlängt 
hemlighållande av ingreppet i endast 41 fall 2004.130   
   Något närmare resonemang kring motiveringen av bestämmelsen 
angående underrättelseskyldighet finns inte att utläsa i den proposition som 
ledde till teknisk avlyssning. Anledningen tycks vara att en skyldighet att 
underrätta den som drabbats enligt finsk rätt, åtminstone som huvudregel, 
anses som given. Detta är ju en förutsättning för att individen någon gång 
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skall kunna komma till rätta med eventuella skadeståndsanspråk då ett 
offentligt ombud enligt lagstadgade sekretessbestämmelser inte har 
möjlighet att meddela den avlyssnade personen härom, varken under tiden 
avlyssningen pågår eller efter avslutad avlyssning.131  

4.3.3 Norge 
I norsk rätt har underrättelse funnits sedan den 21 april 1995. Det skedde i 
samband med att man gjorde reglerna kring telefonkontroll permanenta, 
varpå underrättelse endast kom att gälla telefonkontroll. Den 15 oktober 
samma år utökades reglerna om underrättelse till att gälla samtliga hemliga 
tvångsmedel rörande kommunikasjonskontroll.  När den norska motsvarig-
heten till hemlig rumsavlyssning, romavlytting, infördes i juni 2005 besluta-
des att reglerna om underrättelse även skulle gälla detta nya hemliga 
tvångsmedel. Det uttrycks således i straffeprosesslovens 16 kap. 216 j § att 
underrättelse skall ske i de fall det har förekommit kommunikasjonskontroll 
enligt kap. 16.132

   Till skillnad från de flesta andra länder har man i Norge en ordning som 
innebär att underrättelse inte lämnas per automatik i något fall. För att bli 
underrättad måste den enskilda personen istället begära att få underrättelse 
härom. Detta står att finna direkt i den aktuella paragrafen. Endast den som 
är eller var anledningen till avlyssningen kommer dock att bli underrättad 
om avlyssningen, dvs. den misstänkte själv. Varken innehavare av lokal, om 
innehavaren är annan än den misstänkte, eller anhöriga som berörs har såle-
des någon rätt att få underrättelse som det ser ut i norsk rätt. Detta går dock 
inte att utläsa direkt ur lagtexten, istället får man gå till förarbetena133, i lag-
texten står det att den som har varit underställd kommunikasjonskontroll på 
begäran skall bli underrättad härom. Underställd enligt ordalydelsen är du, 
enligt förarbetena, dock endast om du är misstänkt i det aktuella fallet.134

   I den kontrollföreskrift135 som skall komplettera lagtexten angående an-
vändningen av kommunikasjonskontroll, regleras att det finns två olika 
skriftliga standardsvar att tillgå vid en begäran om underrättelse. Antingen 
bekräftas att personen i fråga har blivit utsatt för avlyssning tillsammans 
med en uppgift om vilket årtal det skall ha skett, eller så meddelas ett gene-
rellt motiverat svar angående varför begäran inte kan besvaras konkret. Det 
sistnämnda svarsalternativet innefattar den möjligheten att den begärande 
parten överhuvud inte har varit utsatt för avlyssning, men kan samtidigt be-
tyda att det har förekommit avlyssning men att underrättelse har underlåtits 
med grund i de undantagsregler till underrättning som lagen erbjuder i den-
na del. Dessa undantag avser arbetet att redogöra för här nedan.136

   Vad gäller brott som rör rikets säkerhet så sker, enligt 216 j §, ingen un-
derrättelse överhuvud, anledningen är enligt förarbetena att förundersök-

                                                 
131 RP 52/2002 rd, s. 73. 
132 Bjerke och Keiserud, Straffeprosessloven Kommentarutgave, Bind 1, 3 utg, s. 761. 
133 Ot.prp. nr. 40 (1991-92) s. 32-36. 
134 Bjerke och Keiserud, Straffeprosessloven Kommentarutgave, Bind 1, 3 utg, s. 762. 
135 Forskrift 1995-03-31 nr 281 om kommunikationskontroll. (Justitiedepartementen har 
med stöd av straffprosesslagen utfärdat denna föreskrift). 
136 Bjerke och Keiserud, Straffeprosessloven Kommentarutgave, Bind 1, 3 utg, s. 762. 
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ningar i sådana brott oftast fortgår i flera år samt att det rör så känsliga upp-
gifter att kravet på den personliga integriteten i dessa fall inte står i propor-
tion till den skada som en underrättelse skulle medföra.137 Enligt samma 
paragraf kan underrättelse i övriga fall ske tidigast ett år efter att avlyssning-
en har avslutats. Syftet med regeln är att undvika att den eventuellt fortsatta 
förundersökningen annars lider skada. En generell bestämmelse på ett år 
leder dessutom till att man slipper ett stort antal prövningar om eventuella 
undantag till underrättelse under det första året, något som annars skulle bli 
fallet enligt förarbetena. När det har gått ett år efter avlutad avlyssning kan 
dock polisen eller åklagaren begära att rätten prövar huruvida underrättelsen 
kan skjutas upp alternativt underlåtas helt. Kontrollutvalget138 är det organ 
som handhar underrättelser i Norge, och som efter en begäran från enskild 
har att underrätta densamma. Om Kontrollutvalget får in en begäran från 
någon som har varit föremål för avlyssning skall de, enligt den komplette-
rande kontrollföreskriftens 23 §, meddela polisen härom. Polis och åklagare 
får härigenom möjlighet att låta rätten pröva saken i de fall de anser att en 
underrättelse bör skjutas upp eller underlåtas helt. Rätten kan besluta om 
eventuellt uppskjutande eller underlåtelse i de fall förundersökningen i en 
konkret sak annars kan skadas om underrättning sker. Det man då i första 
hand syftar på, är de fall där förundersökningen fortfarande pågår mot den 
före detta avlyssnade personen som har begärt underrättelse. Rätten kan 
dock besluta att underrättning inte skall ske även i andra fall där det kan 
anses som direkt olämpligt. Ett exempel på ett sådant fall är när den be-
gärande parten tidigare är dömd för narkotikabrott och där det samtidigt, 
med rimlig säkerhet, kan antas att han eller hon även fortsättningsvis kom-
mer att befinna sig i sådana miljöer. Detta trots att det inte längre pågår nå-
gon förundersökning mot denne. Däremot kan rätten inte grunda ett undan-
tag på att narkotikaspaning rent generellt skulle kunna bli lidande om under-
rättelse medges.139

4.3.4 Danmark 
I dansk rätt tillkom underrättelseskyldighet för anden aflytning genom ett 
förarbete 1984140. Underrättelse vid telefonavlyssning fanns dock redan 
tidigare i dansk rätt, men genom ovan nämnda förarbete blev underrättelse 
ett instrument som framgent skulle användas vid samtliga ingrepp i medde-
lelseshemmeligheden. Syftet med utvidgningen var delvis att göra bestäm-
melserna kring underrättelse enhetliga. I samma stund flyttades även regler-
na härom till den paragraf där de återfinns idag, retsplejelovens 788 §.141

   Vem skall då underrättas, i 788 § 2 st. finner vi att, underrättelse skall 
lämnas till den som har rådighet över det ställe eller den lokal där samtalet 
går av stapeln eller uttalandet framställs. Ordet rådighet omfattar även den 
som vid avlyssningstillfället hade tillfällig rådighet över den aktuella loka-
len, som exempel nämns en hotellgäst vars rum avlyssnas. En förutsättning 

                                                 
137 Ot.prp. nr. 64 (1998-99) kap. 8.8.4. 
138 Mer om kontrollutvalget och dess verksamhet återfinns under avsnitt 4.4.3. 
139 Bjerke och Keiserud, Straffeprosessloven Kommentarutgave, Bind 1, 3 utg, s. 762 f. 
140 Bet. 1023/1984. 
141 Bet. 1023/1984, s. 116 f. 
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är dock att hotellgästen kvarlämnar en annan adress, då det annars anses 
omöjligt att underrätta personen. Vid avlyssning av en bil skall den som 
äger eller som i vart fall brukar ha rådighet över bilen underrättas. Vid av-
lysning av offentliga platser, såsom restauranger, museer, parker eller of-
fentliga transportmedel, skall underrättelse ges till innehavaren av utrym-
met. Ifrågavarande innehavare skall underrättas oavsett om denne är en pri-
vatperson eller en offentlig inrättning. Underrättelsen har i dansk rätt således 
införts med hänsyn taget till rådighetsinnehavaren, och inte med hänsyn till 
andra avlyssnade eller till den misstänkte.142 Den misstänkte som föranleder 
avlyssningen skall därför inte underrättas, såvida vederbörande inte samti-
digt har rådighet över det avlyssnade utrymmet. Inte heller skall övriga be-
rörda underrättas.143

   I de fall den misstänkte är den som enligt lagens mening samtidigt äger 
rådighet över det avlyssnade utrymmet skall underrättelsen, till skillnad från 
om rådighetsinnehavaren inte är misstänkt, innehålla uppgift om att han 
eller hon är misstänkt samt vilket brott misstanken gäller. Detta står skrivet i 
788 § 1 st. Vad en underrättelse i övrigt skall innehålla står inte att finna i 
lagtexten, däremot har man på ett pedagogiskt sätt redogjort för detta i fö-
rarbetet till lagen. Underrättelsen bör utformas som ett brev och bör i princip 
inte innehålla mer information än vad som följer av exemplet nedan; 
  

Det meddelas härmed att er lägenhet, bokvägen 2, har varit avlyssnad av po-
lis. Rätten har lämnat polisen tillåtelse härtill i ett beslut, 3/1 2007. Tillåtelsen 
har omfattat tiden från den 4/1 2007 till den 23/1 2007. Avlyssningen beror 
av att er bostad förmodas ha varit använd i förbindelse med en lagöverträdel-
se, men det har inte varit riktat någon misstanke mot er. 
  

I de fall rådighetsinnehavaren samtidigt är misstänkt i det aktuella fallet 
föreslår man istället att underrättelsen kan avslutas enligt följande; 
 

Ni har i saken varit misstänkt för överträdelse av straffelovens 191 §, avseen-
de överlåtelse av narkotika.144

    
   I de fall åtal senare väcks mot den misstänkte anses det onödigt att under-
rätta densamma om att han eller hon har varit utsatt för avlyssning, anled-
ningen är att eventuellt genomförd avlyssning per automatik meddelas den 
misstänkte vid åtal. Oavsett åtal skall dock eventuell rådighetsinnehavare, 
om annan än den misstänkte, underrättas om avlyssningen.145

   En underrättelse skall, i enlighet med ordalydelsen i 788 § 3 st., lämnas 
snarast möjligt. Dock har polisen 14 dagar på sig, efter det att avlyssningen 
har avslutats, att komma in med en begäran om eventuell underlåtelse eller 
uppskjutande av underrättelsen. De grunder på vilka en underrättelse kan 
skjutas upp på bestämd tid eller underlåtas helt, är dels att den aktuella för-
undersökningen kan ta skada av en eventuell underrättelse, men även att 
omständigheterna i övrigt talar mot en underrättning. En sådan omständig-
het kan vara att det pågår annan förundersökning mot samma person angå-

                                                 
142 Lindencrone & Werlauff, Dansk retspleje, 3 utg, s. 695. 
143 Bet. 1023/1984, s. 117 f. 
144 Bet. 1023/1984, s. 118 f.  
145 Bet. 1023/1984, s. 119. 
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ende ett brott som på egen hand skulle kunna leda till hemliga tvångsme-
del.146  
   År 2003 utökades möjligheterna att underlåta eller skjuta upp en underrät-
telse ytterligare. Som grund räckte det nu att annan pågående förundersök-
ning, som alltså inte behöver ha samband med personen i underrättelseären-
det, kan ta skada av en eventuell underrättelse. Möjligheten är främst tänkt 
att användas då det rör sig om organiserad och systematiserad kriminalitet, 
exempelvis motorcykelgäng. I sådana miljöer räcker det ofta med att lite 
information läcker ut för att en förundersökning i en annan sak skall raseras 
helt.147 Misstänktes rättigheter inskränks således inte längre endast på 
grundval av hans eller hennes egna eventuella handlingar, utan kan i fort-
sättningen även bero av andras handlingar. Denna utökning ansågs dock inte 
vara tillräcklig, istället kompletterades reglerna ytterligare 2006. Nu gjordes 
det också möjligt att underlåta eller skjuta upp en underrättning med det 
argumentet, att förtroliga upplysningar om polisens utredningsmetoder kan 
ta skada om underrättning sker.148 Vad gäller valet mellan att skjuta upp 
underrättelsen på bestämd tid alternativt att underlåta underrättelse helt så 
konstateras att proportionalitetsprincipen här skall gälla, dvs. att uppskju-
tande på bestämd tid skall användas före definitiv underlåtelse så långt möj-
ligt.149

    Innan ett beslut om underlåtelse eller uppskjutande av underrättelse fattas 
skall den advokat som blivit utnämnd, i enlighet med reglerna om advokat-
beskikkelse i 784 §, ha haft möjlighet att uttala sig. Advokaten skall annars 
meddelas när tiden för avlyssning enligt tidigare beslut har gått ut. Antingen 
skall han meddelas om att polisen har begärt förlängning av ingreppet eller 
att underrättelse om ingreppet är lämnat till personen ifråga. Härigenom ges 
advokaten en möjlighet att kontrollera att allt går rätt till.150

   Den instans som har hand om underrättelseförfarandet är domstolen, när-
mare bestämt den byret (tingsrätt) som har fattat beslut om det aktuella in-
greppet, allt i enlighet med 788 § 3 st. 

4.3.5 Sammanfattande kommentarer 
I den proposition som för tillfället ligger vilandes konstaterades endast att en 
underrättelseskyldighet bör införas, dessvärre lades inget förslag om ett in-
förande. Detta var också en av orsakerna till att propositionen förklarades 
vilande. Den statliga offentliga utredningen som därefter tillsattes kom där-
emot med ett konkret förslag härom. Frågan är hur detta förslag påminner 
alternativt skiljer sig från de övriga ländernas system angående underrättel-
seskyldighet. Först kan konstateras att alla övriga länder i jämförelsen, till 
skillnad från Sverige, har ett sådant system. 
   Enligt utredningen är det tänkt att alla hemliga tvångsmedel skall omfattas 
av underrättelseskyldigheten, något som också är fallet i de övriga länderna. 
Två av länderna har ett system som går ut på att endast den som varit miss-

                                                 
146 Bet. 1023/1984, s. 119 f. 
147 Karnov 2006, kommentar till 788 § retsplejeloven, not. 7, s. 181. 
148 SOU 2006:98, s. 56.  
149 Smith, Eva, m.fl. Straffeprocessen, s. 418. 
150 Bet. 1023/1984, s. 120.  
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tänkt, dvs. den som ligger till grund för avlyssningsbeslutet, har rätt att bli 
underrättad. Det tredje landet, Danmark, har till skillnad från de andra ett 
system där endast den som har rådighet över det avlyssnade utrymmet har 
rätt att bli underrättad. Det primära skyddsobjektet är således olika i dessa 
länder. I det svenska förslaget har man ansett att båda dessa grupper är 
skyddsvärda varför underrättelseskyldigheten skall omfatta både den miss-
tänkte och innehavaren av det avlyssnade utrymmet. Övriga som kan drab-
bas av en avlyssning, såsom anhöriga eller arbetskompisar, omfattas inte i 
något land av underrättelseskyldigheten. 
   Det svenska förslaget går ut på att den som har rätt att bli underrättad blir 
det per automatik, ett system som redan används i Finland och Danmark. I 
Norge däremot krävs det en aktiv handling av den enskilda individen, vilket 
innebär att myndigheten lämnar underrättelse först då individen begär så. 
Vad gäller frågan om när underrättelse skall ske så använder sig samtliga 
länder av någon slags huvudregel som följs av olika undantag. Danmarks 
huvudregel är förmånligast för den drabbade individen då den säger att det 
skall ske snarast möjligt efter avslutad avlyssning. Därefter kommer Finland 
där underrättelse skall ske då förundersökningen avslutas, dock senast ett år 
efter avslutad avlyssning. Det svenska förslaget påminner till en början om 
det finska systemet med en regel om underrättelse senast en månad efter 
avslutad förundersökning. Det svenska förslaget innehåller dock ingen yttre 
gräns vilket leder till att en underrättelse aldrig kommer att ske innan förun-
dersökningen avslutas. I det norska systemet med sitt krav på begäran regle-
ras att en underrättelse kan lämnas tidigast ett år efter avslutad avlyssning.  
   Oavsett de olika bestämmelserna ovan och oavsett yttre gränser så är detta 
ingen garanti för att berörda personer i praktiken kommer att bli underrätta-
de. Anledningen är att alla länder, inkluderat det svenska förslaget, använder 
sig av undantagsregler. Undantagen innebär i samtliga fall att en underrät-
telse kan skjutas upp alternativt underlåtas helt. Villkoren för i vilken ord-
ning detta sker skiljer sig något mellan de olika länderna, dock inte nämn-
värt. Vad de olika systemen har gemensamt är att ett uppskjutande eller en 
underlåtelse tillåts i de fall den aktuella utredningen, annan utredningen eller 
polisens arbetssätt annars riskerar att skadas.  
   Vem som underrättar samt beslutar om undantag härtill skiljer sig avsevärt 
länderna emellan, där det svenska förslaget utmärker sig med att erbjuda den 
sämsta rättssäkerhetsgarantin. I Finland krävs att undersökningsledaren an-
söker om undantag hos rätten som sedan har att fatta beslut. I Norge har 
polisen, efter det att en begäran har kommit in från enskild, två veckor på 
sig att få ett undantag prövat av rätten. I Danmark måste polisen inom två 
veckor efter avslutad avlyssning komma in med en begäran om undantag till 
rätten. Enligt det svenska förslaget skall rätten överhuvud inte vara inblan-
dad i ett beslut om undantag. Istället är det åklagaren som ensamt fattar be-
slut om uppskjutande, ett uppskjutande som enligt det svenska förslaget, 
dessutom per automatik, leder till en underlåtelse i de fall en underrättelse 
skjuts upp i mer än ett år.  
   Om det till slut, trots allt, blir aktuellt med en underrättelse så uppstår frå-
gan om vilken information en sådan underrättelse skall innehålla. Finland 
utmärker sig här med knapphändig information, allt som meddelas är att ett 
obestämt hemligt tvångsmedel har varit riktat mot honom eller henne. 
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Samma information får den som begärt underrättelse i Norge, härtill medde-
las dock vilket år det skall ha skett. I Danmark får innehavaren av det av-
lyssnade utrymmet reda på var det har skett och under vilken tid avlyssning-
en har skett. I de fall innehavaren och den misstänkte är samma person 
meddelas dessutom det faktum att han har varit misstänkt samt vilket brott 
misstankarna avsåg. I det svenska förslaget föreslås att en underrättelse skall 
innehålla samma mängd information som är fallet i Danmark samt vilket 
tvångsmedel det rör sig om. 

4.4 Övrig tillsyn 
I detta avsnitt avser arbetet att reda ut huruvida aktuella länder har lagstiftat, 
eller har planerat att lagstifta, om övrig tillsyn och kontroll i syfte att garan-
tera rättssäkerheten. Begreppet övrigt syftar i detta fall på tillvägagångssätt 
som inte faller in under något av de tidigare behandlade avsnitten i arbetet.  

4.4.1 Sverige 
Regeringen påpekar vikten av att hemliga tvångsmedel blir föremål för för-
stärkt granskning, och i synnerhet då vad gäller hemlig rumsavlyssning. 
Som det ser ut idag redovisar regeringen årligen en skrivelse till riksdagen i 
de fall riksdagen önskar så. I skrivelsen redogörs för hur reglerna om hemlig 
teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning har 
tillämpats. Härutöver har JO och JK till uppgift att övervaka att domstolar 
och andra myndigheter samt dess personal följer lagar och författningar. 
Både JO och JK kan agera efter klagomål eller på eget initiativ. Regeringen 
säger sig dock inse att någon ytterligare parlamentarisk kontroll kan vara 
nödvändig vid tillämpning av hemlig rumsavlyssning. Även JK har uttalat 
sig och påpekat vikten av att kontrollen och insynen blir bättre än vad som 
är fallet angående dagens hemliga tvångsmedel. En bättre kontroll är enligt 
JK en nödvändighet för att hemlig rumsavlyssning skall kunna införas.151

   Med anledning av ovan sagda gav regeringen i uppdrag åt en sakkun-
nig152, att utreda huruvida den parlamentariska kontrollen eventuellt skulle 
kunna stärkas. Som resultat lämnades en promemoria153 över till regeringen 
i november 2005. I promemorian påtalas att antalet meddelade tillstånd för 
teleavlyssning har fördubblats mellan 1999 och 2003. Dessutom sägs att de 
redovisningar som, i dagsläget, årligen skall lämnas av åklagarmyndigheten 
och rikspolisstyrelsen har betydande brister, bland annat redovisas inte hur 
många adresser som avlyssnats eller i hur många förundersökningar som 
hemliga tvångsmedel använts. Inte heller redovisas hur många sådana för-
undersökningar som har lett till lagföring och dom.154

   På grund av ovan nämnda föreslår promemorian att en speciellt inrättad 
nämnd, Tvångsmedelsnämnden, inrättas under regeringen. Nämnden skall 

                                                 
151 Lagrådsremissen Hemlig rumsavlyssning, s. 74 f. 
152 Sakkunnig och ansvarig för utredningen är Carl-Anton Spak (f.d. ordförande i Registre-
ringsnämnden och f.d. lagman i Stockholms tingsrätt.) Ds 2005:53, s. 3. 
153 Ds 2005:53, Hemliga tvångsmedel m.m. under en stärkt parlamentarisk kontroll.  
154 Ds 2005:53, s. 16 f. 
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granska användningen av, inte bara hemlig rumsavlyssning utan även övriga 
hemliga tvångsmedel. Granskningen har till syfte att säkerställa att dessa 
tvångsmedel används i enlighet med gällande författningar. Arbetet föreslås 
resultera i allmänna omdömen. Nämnden skall ha en viss ärendeinsyn i en-
skilda pågående fall för att kunna utöva en principtillsyn, men skall inte 
kunna ingripa i enskilda fall mot vad den anser vara en felaktig tillämpning. 
Promemorian föreslår att nämnden skall bestå av åtta ledamöter som utses 
av regeringen på bestämd tid. Nämnden skall varje år före den 1 maj lämna 
en berättelse till regeringen om sin egen verksamhet och den verksamhet 
som har granskats. Regeringen hade då lagrådsremissen skickades till lagrå-
det, ännu inte bestämt sig för hur det ovan redogjorda förslaget skulle ut-
formas i praktiken.155    
   Vid en genomgång av promemorian infinner sig dock en känsla av att 
uppdraget skapades på ett i det närmaste desperat sätt från regeringens sida, 
förmodligen i syfte att få tyst på dem som kritiserar införandet av buggning 
och för att till varje pris få igenom lagen om hemlig rumsavlyssning. Denna 
känsla genomsyrar dessvärre hela promemorian, inte minst med anledning 
av vad den sakkunnige själv uttalar; ”Vad som menas med skrivningen i 
direktiven till mitt uppdrag är något oklart”.156 Vidare återfinns i promemo-
rian inga konkreta bestämmelser angående hur den tänkta tvångsmedels-
nämnden skall ha rätt att ingripa, detta trots att den sakkunnige vid tillfälle i 
promemorian annonserar en sådan genomgång längre fram i utredningen. 
Den utlovade genomgången uteblir dock. Promemorian är således abstrakt 
utformad och dessutom aningen innehållslös.  
   Inte heller i den proposition som nu ligger vilandes, har regeringen tagit 
ställning till hur en sådan parlamentarisk kontroll skall komma att utfor-
mas.157 Kanske beror det just på att promemorian är av abstrakt art och att 
den därför är svår att sammanställa till ett lagförslag. Med anledning av att 
promemorians förslag inte fördes in i den efterföljande propositionen finner 
arbetet det uteslutet att förslaget kommer att leda till lag, varför förslaget 
inte heller kommer att analyseras vidare i arbetets avslutande analys. 
   I den statliga offentliga utredning som följde med anledningen av vilande-
förklaringen har ytterligare ett förslag till parlamentarisk kontroll lagts fram. 
I direktivet till den utredningen ingick dock inte att komma med förslag till 
parlamentarisk kontroll, men utredaren ansåg det nödvändigt att komplettera 
med en utredning härom. Anledningen var, enligt utredaren, att den i samma 
utredning föreslagna underrättelseskyldigheten måste kompletteras med ett 
nytt tillsynsorgan.158 I det följande avser arbetet att redogöra för detta sist-
nämnda förslag. 
  Utredningen föreslår till skillnad från den tidigare promemorian att nämn-
den skall heta Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, då namnet anses 
mer adekvat. En anledning härtill är att utredningen föreslår att den nya 
nämnden inte bara skall handha frågor rörande hemliga tvångsmedel, utan 
även ta över de uppgifter som idag ligger på registernämnden.159 Ett argu-
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ment för sammanslagningen är att nämndernas uppgifter annars kommer att 
gå i varandra. Ytterligare argument är att det kommer att ge en bättre hel-
hetsbild av tillsynsverksamheten.160  
   Det har diskuterats huruvida ett sådant tillsynsorgan skall verka under 
riksdag eller regering. I enlighet med det tidigare förslaget anser utredning-
en att den föreslagna nämnden skall inrättas under regeringen. Man poängte-
rar samtidigt att tillsynsorganet i sig inte skall utgöra den parlamentariska 
kontrollen då den skall bedriva en verksamhet som är oberoende både riks-
dag och regering, och så skall vara fallet oavsett under vilken av statsmak-
terna det inrättas. I Sverige är domstolar och myndigheter dessutom själv-
ständiga i förhållande till regeringen och Regeringskansliet. Detta leder, 
enligt utredningen, till att det inte finns något hinder mot att nämnden inrät-
tas under regeringen.161  
   Utredningen poängterar vikten av att nämndens ledamöter skall represen-
tera allmänheten, samma allmänhet som riskerar att utsättas för hemliga 
tvångsmedel. Detta skall uppnås genom att de partier som finns represente-
rade i riksdagen skall ha möjlighet att nominera ledamöter. I likhet med det 
tidigare förslaget, så skall det dock vara regeringen som sedan utser ledamö-
terna.  De nominerade bör inte vara aktiva riksdagsledamöter, istället bör de 
vara tidigare riksdagsledamöter eller andra svenska medborgare som anses 
lämpliga för uppdraget. Anledningen till att aktiva riksdagsledamöter inte 
bör nomineras är att uppdraget som ledamot i nämnden kommer att kräva 
avsevärd tid, något som en aktiv riksdagsledamot inte anses besitta. Utred-
ningen anser dessutom att det är en fördel om nämndens ledamöter har för-
ankring i t.ex. advokat- eller journalistkåren, då detta ytterligare skulle ga-
rantera en god tillsyn. Vidare bör nämndens ordförande och vice ordförande 
vara eller ha varit ordinarie domare eller ha annan liknande erfarenhet.162 
För att kunna klara av alla komplexa frågeställningar föreslås vidare att 
nämnden vid behov skall kunna knyta till sig expertis, exempelvis inom 
data- och teletekniska områden. Dessutom bör nämnden biträdas av ett eget 
kansli, där bland annat juridisk expertis finns att tillgå.163 Enligt förslaget 
skall nämnden bestå av högst tio ledamöter som utses på bestämd tid, dock 
högst för fyra år.164

   Nämnden skall enligt utredningen ha full rätt till insyn i den aktuella verk-
samhetens diarier, register och arkiv. Samt ges rätt att inspektera såväl av-
slutad som pågående verksamhet. Insynsrätten skall bestå av en uppgifts-
skyldighet för de berörda myndigheterna. Ovan nämnda gäller samtliga 
myndigheter och även de enskilda organ som biträder myndigheterna vid 
verkställigheten av hemliga tvångsmedel, t.ex. teleoperatörer. I första hand 
skall uppgifterna lämnas i skriftlig form, men nämnden skall även ges möj-
lighet att höra personer muntligen. Uppgiftsskyldigheten skall vara total, 
vilket innebär att eventuella sekretessbestämmelser inte skall lägga hinder i 
vägen för uppgiftsskyldigheten.165
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   Nämndens uppgifter skall inte bara bestå av löpande tillsyn, dvs. att 
nämnden på eget initiativ väljer att ta upp ärenden för kontroll. Även enskil-
da individer skall, till skillnad från förslaget i den tidigare promemorian, ha 
rätt att anmäla ett granskningsärende till nämnden. Syftet är att de som har 
blivit underrättade om att de har varit föremål för hemligt tvångsmedel på så 
vis skall kunna få prövat om tvångsmedelsanvändningen har skett lagenligt. 
Anledningen är att den enskilde, på grund av sekretessbestämmelser, i regel 
inte har tillräckliga uppgifter för att på egen hand kunna avgöra om allt har 
gått rätt till. Det finns även de fall, som arbetet har redogjort för ovan (under 
avsnitt 4.3.1), då sekretess hindrar möjligheten att överhuvud underrätta en 
individ att denne har varit föremål för hemliga tvångsmedel. För att motver-
ka eventuellt missbruk av hemliga tvångsmedel anser utredningen därför att 
varje enskild genom en anmälan skall ha rätt att få prövat huruvida ett even-
tuellt ingrepp mot denne har skett korrekt. Detta innebär att vem som helst 
skall kunna göra en sådan anmälan. Nämnden har sedan att ta ställning till 
om det finns någon anledning att inleda en granskning eller inte.166

   Den tillsyn som sker på nämndens initiativ skall resultera i att nämnden 
uttalar sin uppfattning, om behov till förändringar, direkt till den myndighet 
som tillsynen avser. Det bör dock poängteras att nämnden inte skall ha nå-
gon bestämmanderätt över myndigheten, varken i enskilda fall eller över 
verksamheten i stort. Nämnden skall dessutom i årliga rapporter eller på 
annat sätt, till regeringen meddela sin uppfattning om behov av eventuella 
författningsändringar och andra åtgärder. På så vis får regeringen ett bredare 
och djupare underlag för sin redovisning till riksdagen. Om nämnden finner 
något som skulle kunna utgöra brott åligger det nämnden att anmäla detta 
till åklagare eller annan myndighet. Upptäcker nämnden felaktigheter som 
kan medföra skadeståndsansvar för staten gentemot den enskilde, skall 
nämnden anmäla det och överlämna sin utredning till JK.167

   När en enskild gör en anmälan till nämnden har nämnden att utföra en 
kontroll i enlighet med anmälan. I de fall sekretess inte gör sig gällande och 
hemliga tvångsmedel samtidigt har använts, kan nämnden lämna besked till 
den enskilde härom samt delge nämndens bedömning om huruvida använd-
ningen har skett på ett korrekt sätt eller inte.  
   Om hemliga tvångsmedel har använts men uppgifterna istället omfattas av 
sekretess blir det aningen mer komplicerat. Om inga olagligheter har före-
kommit kan nämnden endast meddela att en kontroll har genomförts och att 
nämnden inte har funnit någon olaglig tvångsmedelsanvändning. Samma 
svar får dock en enskild i de fall han eller hon inte har varit föremål för ett 
hemligt tvångsmedel. Anledningen härtill är att det annars skulle framgå 
huruvida den enskilde har varit eller inte har varit föremål för hemlig 
tvångsmedelsanvändning. 
   Om nämnden vid en anmälan från enskild däremot finner fel eller för-
summelser i tvångsmedelsanvändningen, eller att användningen på annat 
sätt strider mot lagens regler, anser utredningen att nämnden skall lämna den 
enskilde besked om att allt inte har gått rätt till. Om sekretess hindrar att 
ytterligare uppgifter lämnas, får den enskilde dock nöja sig med det beske-
det. Då saken kan leda till skadeståndsskyldighet, för staten gentemot den 
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enskilde, skall nämnden meddela JK härom. Dvs. på samma sätt som skall 
ske då nämnden på eget initiativ finner ett sådant fel. I vissa fall kan det 
även vara aktuellt att anmäla saken till åklagare. Exakt vad som skall be-
handlas av vilken instans, överlämnar utredningen dock åt regeringen att 
föranstalta om.168  
   Den enskilde skall även kunna överklaga ett beslut till kammarrätten och 
slutligen till regeringsrätten. Vid en sådan överprövning kontrollerar dom-
stolarna de uppgifter som finns hos de aktuella myndigheterna, men även 
domstolarnas avgöranden utformas, i enlighet med nämndens tillvägagångs-
sätt, på så vis som redogjorts för ovan.169  
   Utredningens bedömning är att det föreslagna systemet skall tillgodose de 
krav på effektiva rättsmedel som Europadomstolen har ställt upp i enlighet 
med artikel 13 Europakonventionen.170 För att ytterligare leva upp till Euro-
padomstolens krav, samt med tanke på den föreslagna nämndens omfattande 
verksamhet, anser utredningen att utformningen av tillsynen i huvudsak bör 
regleras i lag. Den tidigare promemorian angående utökad tillsyn ansåg 
istället att det skulle räcka med att reglera det hela i en förordning.171    
   Vilket av ovan redogjorda förslag172 som regeringen, i denna del, kommer 
att utgå från i en kommande propositionen återstår dock att se. 

4.4.2 Finland 
I 5 a kap. 15 § tvångsmedelslagen regleras mycket kortfattat hur tillsynen av 
hemliga tvångsmedel skall skötas, en bestämmelse som trädde i kraft den 1 
juni 1999.173 Det är Inrikesministeriet som uttövar tillsyn över de 
myndigheter som beslutar om, och verkställer dessa tvångsmedel. 
Ministeriet skall varje år lämna en berättelse till riksdagens justitie-
ombudsman om vad som framkommit.  
   I finska grundlagens 109 § framgår att Justitieombudsmannen i sin tur 
årligen till riksdagen skall lämna en berättelse om sin verksamhet, rättsskip-
ningens tillstånd och om de brister i lagstiftningen som Justitieombuds-
mannen har observerat. Denna årsberättelse innefattar även en redogörelse 
för hur de hemliga tvångsmedlen har skötts under året som gått, uppgifter 
som justitieombudsmannen dels har fått från Inrikesministeriet och dels från 
det han på egen hand har tagit del av på eget initiativ.174

   Det redogörs, i berättelsen, på ett mycket detaljerat sätt vad som fram-
kommit under det gångna året, följt av förslag på förbättringar. På sina 
ställen är förslagen mycket konkret formulerade vilket ger läsaren en känsla 
av att rättssäkerheten kring de hemliga tvångsmedlen tas på fullaste 
allvar.175
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   Avslutningsvis nämner Justitieombudsmannen, att målsättningen är att 
höja kvaliteten ytterligare på de rapporter som kommer från Inrikesminist-
eriet. I berättelsen nämns även att Justitieombudsmannen i sin roll som 
laglighetsövervakare inte har möjlighet att, mer än i undantagsfall, sköta 
tillsynen på det operativa planet, varför det alltjämt är Inrikesministeriet 
som måste sköta detta.176

   I slutet av 2004 infördes i Finland ett nytt ärendehanteringssystem, 
SALPA-systemet, ett datasystem som gör det möjligt även för andra, i 
texten uppräknade myndigheter, att övervaka efterlevandet av reglerna kring 
hemliga tvångsmedel. Systemet är enligt den finska Justitieombudsmannen 
dessutom unikt för Finland och påstås således inte finnas i andra länder. 
Från att tidigare bara ha haft två tillsynsmän har man genom systemet fått 
betydligt bätre möjligheter att utöva tillsyn. Systemet är tillgängligt för 
bland andra länens ledningar, de riksomfattande enheterna, polisinrättning-
arna och skyddspolisen. Ytterligare en fördel med systemet är att det om-
fattar samtliga typer av tvångsmedelsåtgärder vilket minimerar risken för 
mörkertal vid statistik på området, vilket för övrigt får ses som en 
förutsättning för att granskningen skall kunna ge ett rättvisande resultat.177  
   I finsk rätt finns det dock ingen möjlighet för en enskild att begära 
kontroll om huruvida en eventuell tvångsmedelsanvändning mot honom 
eller henne har skett på ett lagenligt sätt. 

4.4.3 Norge 
I 16 a kap. 216 h § Straffeprosessloven finner vi att Kontrollutvalget är det 
organ som i Norge utövar tillsyn över den hemliga tvångsmedelsanvändn-
ingen, tillsynen avser samtliga tvångsmedel som behandlas i det aktuella 
kapitlet. I paragrafens sista stycke står att konungen kan ge närmare regler 
om utvalgets uppgifter, i praktiken avses dock Justitiedepartementet. Utöver 
ovan nämnda paragraf finner vi därför ytterligare regler om utvalgets verk-
samhet i den så kallade kontrollforskriften178, vilken således är utfärdad av 
Justitiedepartementet. Föreskriften har funnits sedan 1995, men fick sin nu-
varande lydelse 2001.  Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll, vilket 
är utvalgets fullständiga namn, har funnits sedan 1986. Till en början dock 
under ett annat namn.179  
   Kontrollutvalgets uppgift, enligt 216 h §, är att utföra kontroll av polisens 
och åklagarmyndighetens behandling av hemliga tvångsmedel. Kontrollen 
avser endast den öppna polisen, och berör således inte den norska underrät-
telsetjänsten eller säkerhetspolisens eventuella användning av hemliga 
tvångsmedel. Utvalget har dock ingen befogenhet att gå in och stoppa en 
pågående avlyssning, vilket regleras i kontrollföreskriftens 14 §.  
   Kontrollutvalget är ett utvalg placerat under regeringen.180 De politiska 
partierna som finns representerade i den norska riksdagen sköter nomine-
ringen av ledamöter till Kontrollutvalget, härmed tillgodoses folkets repre-
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sentation. Det är dock konungen, eller i praktiken regeringen, som utser le-
damöterna vid ett regeringssammanträde, vilket regleras i 216 h §. För att 
bli nominerad skall personen helst vara före detta riksdagsledamot, alterna-
tivt annan norsk medborgare som är lämplig för uppdraget. Bland de leda-
möter som för tillfället sitter i utvalget är två tingsrättsdomare, två advokater 
och en femte ledamot titulerar sig post. Dok. Ledaren för utvalget skall en-
ligt 216 h § uppfylla de krav som ställs på en domare i högsta domstolen, 
dessa krav uppfylls av den tingsrättsdomare som är ledare av Kontrollutval-
get idag. Lagen nämner att utvalget skall bestå av minst tre ledamöter, i 
dagsläget består det dock av fem ledamöter. Ledamöterna utses på fyra år, 
vilket står skrivet i kontrollföreskriftens 13 §. Enligt samma föreskrifts 18 § 
så har Kontrollutvalget inget eget kansli, istället söker utvalget bistånd av 
justitiedepartementet vid behov. Utvalget kan också ta hjälp av annan exper-
tis.181 Sådan expertis, eller andra som blir involverade i utvalgets uppdrag, 
omfattas enligt kontrollföreskriftens 19 § av tystnadsplikt såväl under arbe-
tets gång som efteråt.   
   I 216 h § står det att polisen och åklagarmyndigheten skall ge Kontroll-
utvalget de upplysningar, dokument och ljudupptagningar som utvalget fin-
ner nödvändigt med hänsyn till sin uppgift. Vidare regleras att utvalget 
dessutom kan kalla in till muntliga förhör, detta gäller tjänstemän inom po-
lis- och åklagarmyndigheten såväl som andra personer som på något sätt har 
bistått avlyssningsarbetet. De som kallas förpliktigas att förklara sig inför 
utvalget, detta utan hinder för eventuell tystnadsplikt som grundar sig på 
sekretess eller annat. 
   Riksåklagaren skall, enligt kontrollföreskriftens 10 §, varje år lämna upp-
gifter till Justitiedepartementet. Uppgifterna omfattar bland annat hur många 
avlyssningstillfällen, vilka adresser som har avlyssnats och vad avlyssning-
en har resulterat i. En kopia skall samtidigt skickas direkt till Kontrollutval-
get. I kontrollföreskriftens 15 § regleras att utvalgets uppgift till en början är 
att kontrollera det som riksåklagaren har skickat in. Riksåklagaren får i sin 
tur uppgifterna från polismästarna i de olika distrikten. Härutöver kan utval-
get på eget initiativ ta upp vilken fråga som helst till prövning, så länge den 
rör myndigheternas tvångsmedelsanvändning. Utvalget skall dock särskilt 
beakta sådant som har varit föremål för offentlig debatt och kritik. Utöver 
ovan nämnda tillsyn har utvalget att pröva samtliga påståenden, från enskil-
da eller organisationer, som säger sig misstänka att de har varit utsatta för en 
inte rättsenlig användning av hemliga tvångsmedel, kontrollföreskriftens 15 
§.  
   Kontrollutvalgets ordinära tillsyn är tänkt att resultera i en årlig verksam-
hetsberättelse till Justitiedepartementet, men en sådan berättelse kan också 
lämnas in till Justitiedepartementet vid andra tillfällen, då angående enskilda 
ärenden. Detta regleras i kontrollföreskriftens 17 §. I samma paragraf regle-
ras frågan om vad en anmälan från enskild skall resultera i. Utvalget skall i 
dessa fall underrätta den klagande om resultatet av kontrollen. Underrättel-
sen skall innehålla en slutsats som inte är motiverad, och som endast talar 
om huruvida klagomålet ger eller inte ger grund för kritik mot polisen eller 
åklagarmyndigheten. Detta innebär att du som enskild person, utifrån ett 
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sådant svar, aldrig kan utesluta att du har varit föremål för avlyssning. Skul-
le utvalget finna någon grund för kritik mot någon av myndigheterna skall 
ärendet rapporteras till Riksåklagaren och Justitiedepartementet. Till saken 
hör att det allt sedan det nya utvalgets ledamöter tillsattes, 15 april 2005, 
endast har kommit in en anmälan till utvalget från enskilda individer. Detta 
är något som utvalgets ledare, Arne Fortun, tror beror på att befolkningen 
inte känner till möjligheten.182

4.4.4 Danmark 
Folketingets ombudsmand är det organ som står för den allmänna tillsynen i 
Danmark. I 7 § Lov om Folketingets Ombudsmand183 regleras att ombuds-
mandens tillsynsområde även omfattar de myndigheter som tillämpar anden 
aflytning, dvs. polis- och åklagarmyndigheten. Däremot är domstolens 
verksamhetsområde, enligt samma paragraf, undantaget från ombuds-
mandens tillsynsområde. Enligt 13 § samma lag så kan envar klaga till 
ombudsmanden om han eller hon är missnöjd med någon myndighets 
tillvägagångssätt. Ombudsmanden kan även ta upp en sak till granskning på 
eget initiativ enligt lagens 17 §. I en efterföljande paragraf, 19 §, regleras 
även att de myndigheter som ombudsmanden väljer att granska också är 
skyldiga att uttala sig och lämna ut de dokument som ombudsmanden anser 
sig behöva i sin granskning. Enligt lagens 11 § skall ombudsmanden varje år 
lämna en årsberättelse till folketinget, en berättelse som även blir tillgänglig 
för allmännheten. Berättelsen innehåller uppgifter om de granskningar som 
har skett under det gångna året. Efter en genomgång av årsberättelserna 
avseende år 2002-2004 har arbetet dock inte funnit någon granskning som 
berört anden aflytning eller några andra hemliga tvångsmedel. Detta bör 
tyda på att ombudsmandens verksamhetsområde är för stort, och att 
resurserna således inte räcker till för att ombudsmannens verksamhet ensamt 
skall kunna säkerställa rättssäkerheten kring användningen av anden 
aflytning. 
   Det finns inte något speciellt tillsynsorgan som är skapat i syfte att verka 
som en extra rättssäkerhetsgaranti för just hemliga tvångsmedel. Vad som 
däremot finns är ett tillsynsorgan som kontrollerar att underrättelsetjänstens 
och säkerhetspolisens avlyssningar, av olika slag, genomförs på ett korrekt 
sätt. Detta organ kallas Wamberg-utvalget, och har fått sitt namn efter dess 
grundare. Tillsynsorganet har funnits sedan 1964. Arbetet har dock inte för 
avsikt att behandla annat än den öppna polisens användning av anden 
aflytning, varför Wamberg-utvalgets verksamhet inte utreds vidare.184    
   I de fall då polis har fattat ett interimistiskt beslut om anden aflytning, och 
rätten vid den efterföljande prövningen kommer fram till att ett sådant inte-
rimistiskt beslut är felaktigt, då skall rätten enligt retsplejeloven 783 § med-
dela Justitsministeriet härom. Detta är tänkt som en rättssäkerhetsgaranti, 
och tanken är att Justitsministeriet på så vis skall kunna ingripa disciplinärt 
eller på annat sätt mot den eller de som tog det interimistiska beslutet.185 
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Interimistiska beslut sker dock endast undantagsvis i dansk rätt, än mer säl-
lan händer det att domstolen går emot ett sådant interimistiska beslutet.186 
Det är viktigt att poängtera det faktum att justitieministeriet i övriga fall inte 
har någon insyn, och de därför inte heller utgör någon rättssäkerhetsgaranti i 
dessa fall.   
   Vad gäller ovan nämnda rättssäkerhetsgaranti, dvs. rapporteringen till Jus-
titsministeriet, så skall det härigenom även säkras att upplysningar om felak-
tiga ingrepp samlas och görs tillgängliga. En dansk forskare, Birgitte 
Brøbech, har i sin avhandling från 2003187 undersökt hur upplysningarna 
har använts i praktiken. Hon bad således att få insikt i de akter som gällde 
dessa rapporter. Anmärkningsvärt nog så visade det sig att Justitsministeriet 
inte kunde finna alla inrapporterade fall. Det tog hela två år att hitta delar av 
materialet, resultatet blev endast tretton rapporter. Forskaren konstaterar att 
det inte går att utföra någon fullständig kontroll med enbart delar av rappor-
terna. Vad hon däremot kunde konstatera med hjälp av de tretton rapporter-
na var att Justitsministeriet inte hade varit konsekventa i sina disciplinära 
ingrepp.188

4.4.5 Sammanfattande kommentarer 
Att polisen för statistik på hur många avlyssningar som har genomförts, vil-
ket sker i samtliga länder i jämförelsen, är inte att se som en rättssäkerhets-
garanti. Snarare är det att se som en grund till att viss tillsyn skall kunna 
genomföras. Uppgifterna skickas i regel till landets regering som har att 
sammanställa informationen och vid behov åtgärda eventuella brister. 
   När det sedan kommer till frågan om granskning och tillsyn så kan konsta-
teras att alla de nordiska länderna i grunden använder sig av en ombudsman. 
Ombudsmannen har dock att granska lagligheten av i princip all myndig-
hetsutövning som sker. Då hemlig rumsavlyssning omfattas av myndighets-
utövning så ligger även detta ingrepp under ombudsmannens tillsynsområ-
de. Den tid ombudsmannen specifikt kan lägga på granskning av hemliga 
tvångsmedel blir dock av förklarliga skäl minimal. Därför har vissa nordiska 
länder kompletterat med ytterligare tillsyn. I Sverige har vi dock nöjt oss 
med ombudsmannens granskning och har således ingen ytterligare gransk-
ning av redan befintliga hemliga tvångsmedel. Inte heller i den proposition 
angående införandet av hemlig rumsavlyssning, som nu ligger vilandes, 
hade regeringen föreslagit något komplement till ombudsmannens allmänna 
tillsyn. Visserligen sade sig regeringen vara införstådd med att tillsynen 
måste bli bättre, men vädjade om att få återkomma med ett förslag efter in-

                                                 
186 År 2005 gav danska domstolar tillåtelse till hemliga tvångsmedel i hela 3399 fall. 200 av 
dessa hade föregåtts av ett interimistiskt beslut. Sammanlagt hade 208 interimistiska beslut 
tagits under året. Detta ger vid handen att domstolen hade att meddela justitieministeriet vid 
endast 8 tillfällen det året. Statistiken talar inte heller om hur många av dessa negativa be-
slut som berörde tvångsmedlet anden aflytning. Sannolikheten att så skulle vara fallet är 
dock minimal, då endast 82 av de sammanlagda 3399 fallen utgjordes av anden aflytning. 
(Politiets årstabel 2005, tabell 9.1. s. 78.) http://www.politi.dk/NR/rdonlyres/037BEAA1-
4EE1-4312-BEEF-A3896E16054F/0/politiets_aarstabel_2005.pdf 2007-02-01. 
187 Brobech, Birgitte, Ulovligt tilvejebragte beviser i straffeprocessen. 
188 Brobech, Birgitte, s. 377 f.   
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förandet av hemlig rumsavlyssning. Nonchalansen från regeringens sida 
ledde dock till att propositionen förklarades vilande. 
   Danmark är det land i jämförelsen som påminner om Sverige i denna del. 
Förutom ombudsmannens tillsyn har man dock kompletterat med ett slags 
tillsynsorgan till, men bara vid ett visst tillfälle. Tillfället avser när domsto-
len i sin prövning kommer fram till att ett interimistiskt beslut, taget av poli-
sen, skall upphävas. När så sker skall domstolen meddela Justitsministeriet 
härom, som har att granska om polisen har gjort något fel. Om ministeriet 
anser det befogat kan det även leda till någon disciplinär påföljd för den 
tjänsteman som handlat felaktigt. De uppgifter som ministeriet får av dom-
stolen skall dessutom lagras för att finnas till förfogande vid en senare even-
tuell granskning. Det har dock visat sig att det hela inte har skötts på ett till-
fredsställande sätt. 
   I Finland har man tagit det hela på ett större allvar. Här har man utsett 
Inrikesministeriet till speciellt tillsynsorgan för hemliga tvångsmedel. Det 
bör nämnas att ministeriet även sysslar med annat. Att granskningen i detta 
fall sköts på ett bättre sätt märks tydligt i de rapporter och årsberättelser som 
ombudsmännen i de berörda länderna lämnar ifrån sig varje år. I de finska 
berättelserna redogörs på ett omfattande och noggrant sätt för hur den hem-
liga tvångsmedelsanvändningen har använts under året, detta till skillnad 
från i Sverige och Danmark där sådan information är i det närmaste obefint-
lig. Syftet med den finska granskningen är att förbättra systemet genom att 
ministeriet granskar på eget initiativ, viket är tänkt att leda till förhöjd rätts-
säkerhet på området. Däremot finns det ingen möjlighet för enskilda med-
borgare att få ett eventuellt ingrepp granskat av inrikesministeriet. Visserli-
gen kan individen klaga hos ombudsmannen som i sin tur kan uppmärk-
samma ministeriet härom, men individen får i vilket fall inget besked. 
   Norge har till skillnad från övriga länder i jämförelsen infört ett tillsynsor-
gan som uteslutande har att arbeta med frågor kring användandet av hemliga 
tvångsmedel, kontrollutvalget. I korta drag är det norska systemet uppbyggt 
enligt följande; utvalget är inrättat under regeringen, vilka även utser utval-
gets ledamöter. Nomineringen sker dock av riksdagspartierna, och de nomi-
nerade bör vara före detta riksdagsledamöter. Ordföranden skall däremot 
uppfylla de krav som uppställs på en domare i högsta domstolen. Vid behov 
skall utvalget kunna ta hjälp av utomstående expertis för att kunna genomfö-
ra en fullgod kontroll. Samtliga myndigheter, men även de som bistår dessa 
myndigheter, har gentemot utvalget en uppgiftsskyldighet. Utvalget kan fritt 
välja mellan att kräva in uppgifter i skriftlig eller muntlig form, och uppgif-
terna skall lämnas oavsett eventuell tystnadsplikt eller andra sekretessbe-
stämmelser. 
   Utvalgets tillsyn skall bland annat ske med hjälp av granskning på eget 
initiativ där eventuella brister skall resultera i rapporter som regering och 
riksdag skall kunna ta del av. Utöver denna löpande tillsyn skall enskilda 
medborgare ha möjlighet att begära att utvalget utför en kontroll, en kontroll 
om huruvida aktuell person har blivit utsatt för lagstridig tvångsmedelsan-
vändning eller inte. En begäran skall resultera i ett besked, visserligen utan 
motivering, som talar om huruvida kontrollen ger grund för kritik eller inte 
mot polis eller åklagare. Om ett ingrepp kan kritiseras skall utvalget rappor-
tera detta till Riksåklagaren eller Justitiedepartementet. Det bör dock poäng-
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teras att endast en begäran från enskild har inkommit till utvalget under de 
senaste två åren. 
   Med anledning av vilandeförklaringen av förslaget om att införa hemlig 
rumsavlyssning i svensk rätt, tillsattes en statlig offentlig utredning. Utred-
ningen har föreslagit att Sverige, i samband med ett eventuellt införande av 
hemlig rumsavlyssning, skall införa ett system som nästan uteslutande är 
uppbyggt på samma sätt som det norska kontrollutvalget. Namnet på det 
svenska tillsynsorganet skall enligt utredningen vara Säkerhets- och integri-
tetsskyddsnämnden. Ett fåtal skillnader är dock föreslagna.  
   Utöver vad som redogjorts för i det norska fallet ovan, så skall den svens-
ka motsvarigheten även kontrollera registerärenden. Vad som får anses som 
positivt ur rättssäkerhetssynpunkt är att den svenska motsvarigheten, till 
skillnad från den norska, föreslås ha tillgång till ett eget kansli med egen 
budget vilket borde göra nämnden oberoende andra. En annan skillnad är att 
tillsynen dessutom skall resultera i direkt kritik till berörda myndigheter, 
kompletterat med förslag på förändringar. Till skillnad från det danska sy-
stemet skall en begäran av kontroll från enskild inte alltid vara omotiverad. 
Då sekretess inte sätter hinder i vägen skall den begärande parten få ta del 
av ytterligare information. Till sist anser utredningen att det hela bör regle-
ras i lag, detta till skillnad från i Norge där endast utvalgets sammansättning 
samt myndigheternas uppgiftsskyldighet regleras i lag. Övriga regler åter-
finns i en föreskrift, vilken kan ändras genom ett regeringsbeslut. 
   Om den statliga offentliga utredningens förslag härom kommer att överfö-
ras till den proposition som eventuellt kommer att presenteras inom kort 
återstår att se. Skulle så bli fallet bör Sverige dock vara det land i norden 
som har den bästa, så kallade, övriga tillsynen. Skulle det istället visa sig att 
ingenting har ändrats sedan den förra propositionen förklarades vilande, är 
situationen snarare den motsatta. 
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5 Analys 
I Arbetet konstateras att hemlig rumsavlyssning är ett sådant ingrepp som 
får anses utgöra ett hot mot individens privat- och familjeliv. I de lagar och 
konventioner som har redogjorts för i arbetets kap. 3, skyddas individer från 
sådana ingrepp. Paradoxalt nog så är det samma paragrafer som till viss del 
tillåter undantag från dessa annars förbjudna ingrepp. Frågan som uppstår är 
om det svenska förslaget att införa hemlig rumsavlyssning håller sig innan-
för undantagets ramar eller om man i lagförslaget har gått oförsvarligt långt.    

5.1 Ländernas förenlighet med artikel 8 
För att ett ingrepp av denna svårighetsgrad skall anses försvarbart uppställer 
lagar och konventioner en rad krav som bör uppfyllas för att undvika att 
Sverige i en framtid gör sig skyldig till konventionsbrott, bland annat då 
artikel 8 i Europakonventionen. Ett första krav i denna artikel 8 är att hem-
lig rumsavlyssning skall ha stöd i lag. Ett andra krav består av att hemlig 
rumsavlyssning skall tillgodose ett skyddsvärt intresse, som exempel nämns 
att förebygga oordning eller brott. Regeln är allmänt formulerad varför de 
flesta ingrepp torde passa in. Det tredje kravet består av att hemlig rumsav-
lyssning måste vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. För att uppfylla 
kravet på nödvändighet krävs att det föreligger ett angeläget samhälleligt 
behov av ingreppet, och att behovet dessutom står i rimlig proportion till 
syftet med att införa hemlig rumsavlyssning. Här har Sverige visserligen en 
viss frihet att avgöra huruvida ingreppet skall anses som nödvändigt, en så-
dan frihet är dock inte obegränsad. Friheten är främst relaterad till det 
skyddsvärda intresset i det aktuella landet. Detta innebär att Sverige relativt 
fritt kan argumentera för huruvida det skall anses som motiverat att kunna 
erbjuda hemlig rumsavlyssning i syfte att stävja brottsutvecklingen i landet. 
Detta öppnar dörren för en subjektiv bedömning vilket ur rättssäkerhetsper-
spektiv får anses som aningen vanskligt. 
   För att ta reda på om Sverige i detta fall kan anses ha gått för långt, tar 
arbetet istället hjälp av hur lagstiftningen ser ut i de övriga nordiska länder-
na, Island undantaget. Då de nordiska länderna traditionellt sett får anses 
relativt likställda med Sverige vad gäller den brottsliga utvecklingen, så blir 
en sådan jämförelse den bästa tillgängliga värdemätaren. Vad som i det föl-
jande skall analyseras är således vid vilka tillfällen hemlig rumsavlyssning, 
eller dess motsvarighet, tillåts användas i de olika länderna. 
   I stort visar det sig att de övriga ländernas reglering härom till mångt och 
mycket påminner om det svenska förslaget. På några områden skiljer det sig 
dock nämnvärt. Det gäller främst kriminalitetskravet. Här utmärker sig det 
svenska förslaget med en minst sagt generös reglering. Dels anser man att 
brott som i straffskalan har ett straffminimum på fyra år skall kunna leda till 
hemlig rumsavlyssning. Härutöver föreslår man att hemlig rumsavlyssning 
skall kunna användas vid brott där det konkreta straffvärdet kommer att 
överstiga fyra år, något man kallar för en straffvärdeventil. En sådan ventil 
kräver att rätten gör en subjektiv bedömning då de skall ta ett beslut om 
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hemlig rumsavlyssning. En subjektiv bedömning i ett så tidigt skede av en 
förundersökning anser kritikerna vara ett hot mot rättssäkerheten, något som 
arbetet håller med om. Vilka brott som kommer att omfattas av möjligheten 
att använda hemlig rumsavlyssning beror således på domstolens delvis 
skönsmässiga bedömning.  
   Det danska kriminalitetskravet får nog anses som det i jämförelsen näst 
generösaste efter det svenska förslaget. I Danmark krävs att ett brott kan ge 
sex års fängelse eller mer för att det hemliga tvångsmedlet skall kunna till-
lämpas. Dessutom räknas tre ytterligare brott upp. Detta gör åtminstone att 
medborgarna på förhand vet vid vilka brott en avlyssning kan komma att 
ske. Även vid det danska införandet föreslogs att det konkreta straffvärdet 
skulle avgöra vilka brott som skulle omfattas, departementet slog dock ner 
på förslaget med motiveringen att en sådan ordning inte skulle uppfylla kra-
vet på rättsäkerhet. Som ett tilläggskrav till de sex åren krävs dessutom att 
brottet skall ha medfört eller kommer att medföra fara för människas liv 
eller välfärd alternativt medföra fara för betydande samhällsvärde.  
   Det finska kriminalitetskravet är än mer konkret utformat. Här har man 
helt enkelt valt att räkna upp tretton brott där avlyssning i bostadsutrymme 
kan komma att användas. Detta gör det hela förutsebart vilket i sin tur bidrar 
till rättssäkerhet. För avlyssning som inte sker i ett bostadsutrymme gäller 
dock helt andra krav, vilka är betydligt generösare.  
   Det norska systemet erbjuder i denna del den i särklass mest rättssäkra 
tillämpningen, då kriminalitetskravet här är betydligt restriktivare till sin 
utformning. Här kan hemlig rumsavlyssning bli aktuellt endast vid fyra 
brottstyper; terrorbrott, dråp, grovt rån och särskilt grovt narkotikabrott. 
Detta ansågs dock inte vara restriktivt nog, det krävs dessutom att brottet 
misstänks vara begånget som ett led i en organiserad kriminell grupps verk-
samhet. Vad gäller dråp så räcker det dock att det är begånget som ett led i 
att motverka rättsväsendet, så kallad systemhotande brottslighet. Som synes 
rör det sig i Norges fall om högst specificerad och grov brottslighet, detta 
ger en minimal möjlighet till subjektiva bedömningar. Här anser således 
Norge att gränsen går för vad som får anses som nödvändigt i det norska 
samhället, och som samtidigt får anses stå i rimlig proportion till syftet med 
ingreppet. Att tyda av den svenska propositionens argument för att införa 
hemlig rumsavlyssning (avsnitt 2.1. i arbetet) så borde även det svenska 
förslaget omfattas av ett tilläggskrav likt det norska, dvs. ett krav på att den 
utvalda brottsligheten dessutom skall antas vara begången som ett led i or-
ganiserad eller systemhotande verksamhet. Anledningen är att propositionen 
uteslutande anförde den organiserade och systemhotande brottsligheten som 
skäl för att den öppna polisen var i behov av hemlig rumsavlyssning. Som 
förslaget ser ut, kommer hemlig rumsavlyssning, vid ett eventuellt införan-
de, istället att kunna användas oavsett om brottet inte är av organiserad eller 
systemhotande karaktär. Arbetet förespråkar därför en ändring av förslaget i 
denna del.     
   Inte nog med vad som har sagts ovan. Enligt det svenska förslaget skall 
det, utöver försök till brott, dessutom räcka med förberedelse eller stämpling 
till aktuella brott. Detta till skillnad från övriga länder i jämförelsen där en-
dast försök till nämnda brott godtas. Den enda punkt där det svenska försla-
get visar prov på restriktivitet är den där man absolut förbjuder hemlig 
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rumsavlyssning på advokatkontor, läkarmottagning och platser där enskild 
själavård bedrivs. Visserligen har Danmark en likadan bestämmelse med 
undantag för läkarmottagningar, men i Norge kan sådana platser i vissa fall 
avlyssnas även om det krävs särskild grund härför. 
   Jämförelsen visar på att det svenska lagförslaget föreslår en ordning som, 
att tyda av framför allt det norska systemet, inte kan anses nödvändigt i det 
svenska samhället. Som arbetet ser det finns det dock två tänkbara alternativ 
som skulle rättfärdiga det svenska förslagets generositet. Det första alterna-
tivet är att den brottsliga utvecklingen i Sverige markant skulle skilja sig 
från den i övriga norden, och i synnerhet från den i Norge. Att så skulle vara 
fallet finns det inget som talar för, det skall dock inte uteslutas då arbetet 
inte aktivt har sökt svar på denna fråga. Oavsett hur den svenska brottsut-
vecklingen skiljer sig från den i övriga norden, så anser arbetet att en straff-
värdeventil helt i onödan äventyrar den svenska rättssäkerheten på området. 
En sådan ventil försvårar dessutom tillämpningens förutsebarhet, något som 
enligt Europadomstolen kan likställas med att ingreppet inte finner stöd i 
lag. Det andra alternativet som enligt arbetet skulle kunna rättfärdiga gene-
rositeten i förslaget, är om det skulle visa sig att de kontrollmöjligheter som 
det svenska förslaget har att erbjuda skulle visa prov på högre rättssäkerhet 
än vad som är fallet med de övriga nordiska länderna. Om så är fallet avser 
arbetet att söka svar på i det följande.   

5.2 Ländernas förenlighet med artikel 13 
Kontrollmöjligheterna är ytterst till för att tillgodose Europakonventionens 
krav på ett effektivt rättsmedel, artikel 13, något som det, vid användningen 
av hemliga tvångsmedel, av naturliga skäl lider brist på. Som kompensation 
för dessa brister anser Europadomstolen att länderna skall lösa problemet 
med hjälp av substitut till en traditionsenlig prövning. Hur de olika länderna 
har valt att lösa problemet skiljer sig något åt. Det är inte nödvändigt att ett 
ensamt rättsmedel på egen hand uppfyller kravet, flera rättsmedel i den na-
tionella lagstiftningen kan tillsammans uppfylla kravet. För att få en känsla 
av vad som krävs sammanfattar arbetet vad konventionen och Europadom-
stolen har kommenterat härom. 
   Europakonventionen talar om att alla skall ha rätt till ett effektivt rättsme-
del inför en nationell myndighet. Vidare säger Europadomstolen att det skall 
räcka att individen påstår sig ha blivit offer för ett konventionsbrott för att 
han eller hon skall få det prövat. Europadomstolen har förståelse för att det i 
dessa fall inte går att meddela individen vid ingreppets början, detta i sig 
anses således inte strida mot konventionen. Som ett substitut kräver dock 
Europadomstolen att det finns en möjlighet att klaga över en misstänkt  av-
lyssning, en sådan klagan skall behandlas av en domstol eller någon annan 
särskild myndighet. Detta, i kombination med en skyldighet att i efterhand 
underrätta den som avlyssnats om så kan ske utan risk, anser domstolen vara 
tillräckligt för att ingreppet skall anses konventionsenligt. Det bör poängte-
ras att det även går att lösa rättssäkerheten på andra sätt. Detta tillsammans 
med det faktum att Europadomstolen inte kan utföra en laglighetsprövning 
resulterar i att det blir svårt att på förhand och med säkerhet bedöma om ett 
land handlar konventionsenligt. I vissa fall kan det dock anses uppenbart att 
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det strider mot konventionen, men desto effektivare rättsmedel landet erbju-
der desto svårare blir det att bedöma. I ett sådant fall får vi som substitut 
nöja oss med att jämföra effektiviteten i olika länder, detta torde utgöra en 
god värdemätare. Med hjälp av vad detta arbete har belyst skall en sådan 
jämförelse nu vara möjlig att genomföra. Då det således krävs en samlad 
bedömning för att ta reda på huruvida ett lands regler lever upp till Europa-
konventionens krav på ett effektivt rättsmedel, tvingas arbetet att i det föl-
jande kommentera ett land i taget. I slutet av varje kommentar kommer en 
fiktiv prövning att göras, en prövning där arbetet försöker ta ställning till 
huruvida det aktuella landet riskerar att av Europadomstolen fällas för kon-
ventionsbrott. Efter att varje land har kommenterats särskilt, avser arbetet 
sammanfatta hur ländernas regleringar står sig i förhållande till varandra. 
Analysen kommer att genomföras i kronologisk ordning, med hänsyn taget 
till i vilken tidsordning länderna har infört hemlig rumsavlyssning i sin na-
tionella lagstiftning. Detta ger vid handen att Danmark (1972) blir först ut, 
därefter kommer Finland (2003) tätt följt av Norge (2005). Sist kommer 
således det svenska förslaget som ännu inte är infört i den nationella lag-
stiftningen. Förhoppningen är att rättssäkerheten kring det hemliga tvångs-
medlet skall visa sig mer omfattande desto senare landet har valt att införa 
det i nationell rätt. 
   Då det fortfarande är ovisst huruvida en kommande proposition kommer 
att vara utformad avser arbetet dels kommentera hur den vilandeförklarade 
propositionens förslag står sig gentemot övriga länder och konventionens 
krav, och dels huruvida propositionen kompletterad med den statliga offent-
liga utredningens förslag står sig. För enkelhetens skull konstaterar arbetet 
att den kompletterande utredningen i sin helhet ställer sig bakom proposi-
tionens förslag i de delar som berör hur beslut om hemlig rumsavlyssning 
skall fattas, samt vad gäller reglerna kring det offentliga ombudet. 
   Det danska systemet bygger på att ett beslut om hemlig rumsavlyssning 
fattas av domstol. Av rättssäkerhetsskäl anses det inte räcka med en ordina-
rie domare varför rättens sammansättning i dessa fall har kompletterats med 
två ytterligare ledamöter. Visserligen kan polisen i undantagsfall fatta inte-
rimistiska beslut, dessa beslut måste dock fastställas av domstolen inom 
kort. Vidare kan domstolens beslut överklagas av det offentliga ombud som 
enligt dansk rätt alltid skall närvara då beslutet fattas, och som har rätt till 
full insyn i allt material. Rätten utser ombudet fritt bland landets alla advo-
kater vilket borde minimera risken för att tvångsmedlet missbrukas av myn-
digheterna. Som huvudregel ges ombudet dessutom möjlighet att företräda 
den drabbade vid en senare eventuell rättegång. Enligt dansk lag skall den 
som äger rådighet över det avlyssnade utrymmet automatiskt bli underrättad 
snarast möjligt efter avslutad avlyssning, observera att den misstänkte un-
derrättas endast då denne samtidigt har rådighet över avlyssningsutrymmet. 
Underrättelsen skall tala om var avlyssningen har skett, vilken tid det har 
omfattat och huruvida den underrättade personen är eller har varit misstänkt 
för brott. Domstolen handhar underrättelseförfarandet, men polisen kan an-
söka hos domstolen om att underrättelsen skall skjutas upp på bestämd tid 
alternativt underlåtas helt. Vad gäller övrig tillsyn ser det dåligt ut. Visserli-
gen utövar folketingets ombudsman tillsyn på området, men i praktiken vi-
sar det sig att någon granskning i vart fall inte är dokumenterad under den 
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treårsperiod som arbetet har kontrollerat. Detta torde bero på att ombuds-
mannen har att utöva tillsyn över i princip alla myndigheter i landet varför 
det antagligen inte finns utrymme för någon ingående granskning. Var och 
en som är missnöjd kan dessutom klaga till ombudsmannen, det är dock 
ingen garanti för att ombudsmannen kommer att pröva saken. Härutöver 
skall domstolen rapportera till Justitsministeriet vid det fåtal tillfällen som 
polisens interimistiska beslut anses felaktiga. En sådan rapport kan vidare 
leda till en disciplinär åtgärd. En sammanställning av dessa rapporter har 
dock visat sig omöjlig att genomföra, då ministeriet har misskött sin uppgift. 
   Skulle Europadomstolen vid en prövning anse att Danmark har uppfyllt 
konventionens krav. Vi kan konstatera att det inte räcker med att påstå sig 
vara utsatt för hemlig rumsavlyssning för att en prövning skall ske. Detta 
står i strid med Europadomstolens mening. Inte heller finns det någon speci-
ell myndighet eller domstol som kan utöva tillsyn eller ta emot en eventuell 
klagan från den enskilde. Visserligen har man en regel om underrättelse i 
efterhand, frågan är väl snarare om det kan anses som för enkelt att besluta 
om undantag härom. Det är också tveksamt om det kan vara accepterat att 
inte underrätta den misstänkte i annat fall än då densamma äger rådighet 
över det avlyssnade utrymmet. Det ovan nämnda skulle nog på egen hand 
komma att utgöra ett konventionsbrott. Frågan är om det offentliga ombu-
dets närvaro kan bidra till att göra ingreppet konventionsenligt. Att alla ad-
vokater kan utses till ombud bör enligt arbetet minska risken för missbruk 
då en större skara får insyn i verksamheten, till skillnad från om endast ett 
fåtal skulle kunna agera ombud. En eventuell underrättelse ger dessutom 
god information, detta tillsammans med att domstolen är den myndighet 
som handhar underrättelserna torde också väga över till det positiva. Det 
faktum att det, trots den dåliga skötseln, dessutom finns en myndighet som i 
vissa specifika fall kan agera mot felaktiga beslut får anses stärka Danmarks 
chanser ytterligare att undvika en fällande dom. Efter den samlade bedöm-
ningen har arbetet dock svårt att utesluta att Danmark eventuellt skulle kun-
na fällas för konventionsbrott i denna del. 
   Även det finska systemet bygger på att ett beslut skall fattas av domstol. 
Till skillnad från i Danmark anser man i Finland att det räcker med en ordi-
narie domare för uppgiften. I gengäld finns det ingen möjlighet för polisen 
att fatta interimistiska beslut. Domslutet kan även i Finland överklagas av 
det offentligt ombud som alltid skall närvara och kunna ta del av all infor-
mation innan ett beslut fattas. Precis som i Danmark är det rätten som utser 
ombudet. I Finland kan rätten dock, förutom bland advokater, även välja 
fritt bland landets offentliga rättsbiträden. Ombudet får dock inte under någ-
ra omständigheter ta kontakt med den drabbade. Till skillnad från i Danmark 
så är det den misstänkte personen som per automatik skall underrättas i Fin-
land, dock först när förundersökningen har avslutats vilket kan dröja länge. 
Har den inte avslutats ett år efter att avlyssningen har avslutats skall under-
rättelse ske oavsett. En eventuell underrättelse innehåller dessvärre endast 
information om att individen har haft ett tvångsmedel riktat mot sig. Även i 
finsk rätt kan dock en underrättelse skjutas upp alternativt underlåtas helt, 
ett beslut härom fattas av domstol på begäran av undersökningsledaren. 
Förutom den tillsyn som Justitieombudsmannen tillstår med i sin roll som 
allmän laglighetsövervakare, har man i Finland gett Inrikesministeriet i 
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uppgift att förstärka tillsynen av hemliga tvångsmedel. Tillsynen sker oav-
kortat på ministeriets egna initiativ och de rapporter som ministeriet lämnar 
ifrån sig är väldigt innehållsrika och innehåller även förslag på eventuelle 
förbättringar. Precis som i Danmark saknas det en reell möjlighet för en 
enskild person att få en misstanke om eventuellt ingrepp prövat. För att för-
bättra tillsynen ytterligare har man i Finland istället satsat på ett unikt ären-
dehanteringssystem. Systemet, som benämns SALPA-systemet, fungerar så 
att ett flertal myndigheter ges möjlighet att kunna utöva tillsyn över ingrep-
pen. Det sker genom att dessa utvalda myndigheter får full insyn i systemet 
och kan ta del av all information som behövs för att kunna utöva granskning 
på området. Enligt de själva används systemet bara i Finland. 
   Hur skulle Europadomstolen då tänkas ställa sig till det finska systemet. 
Till en början finns det ingen möjlighet för en enskild att få en misstanke 
om ingrepp prövat, inte heller kan en enskild kräva en sådan prövning i det 
fall han eller hon är övertygad om att ett ingrepp har skett. Detta uppfyller 
inte de krav som Europadomstolen har satt upp. Vad som däremot finns är 
en myndighet som har till speciell uppgift att utöva tillsyn över hemliga 
tvångsmedel. Nackdelen är att myndigheten inte har för avsikt att ta emot 
klagomål från enskilda. Visserligen visar rapporterna som myndigheten har 
lämnat ifrån sig prov på noggrannhet, något som borde leda till minskad risk 
för missbruk, och som därför bör vägas in i en samlad bedömning. Kravet 
på att den misstänkte skall underrättas i efterhand är åtminstone till en bör-
jan uppfyllt. Även här kan man dock fråga sig om det inte är väl enkelt att få 
en underrättelse uppskjuten alternativt helt underlåten. Vad som här får an-
ses som acceptabelt är svårt att säga. Positivt är däremot att det är domstolen 
som har att fatta beslut i saken. Att informationen i underrättelsen sedan är i 
knappaste laget är däremot inget som förbättrar situationen. Så här långt är 
det mycket tveksamt om Finlands system kan anses som konventionsenligt, 
den huvudsakliga anledningen till tveksamheten torde bero på att en enskild 
faktiskt inte ges någon möjlighet till prövning. Finns det då något som skul-
le kunna kompensera denna brist. Vad som delvis skulle kunna kompensera 
skadan är det faktum att man genom det nya ärendehanteringssystemet har 
fått tillgång till en mängd tillsynsmän, som vid behov och intresse fritt kan 
granska de myndigheter som utövar ingreppen. Utöver detta torde närvaron 
av det offentliga ombudet, och dennes möjlighet att överklaga ett beslut, 
hjälpa till att kompensera bristen på möjlighet att få sin sak prövat på egen 
hand. Att ombudet utses av domstol och att både advokater och rättsbiträden 
kan utses anser arbetet vara positivt. Här precis som i fallet med Danmark 
blir det dock svårt att avgöra hur Europadomstolen skulle anse att Finland 
genom sitt system skulle göra sig skyldiga till konventionsbrott eller inte.  
   Hur ser det då ut i Norge? Här precis som i Danmark anser man att det, av 
rättssäkerhetsskäl, behövs ett komplement till den ordinarie domare som har 
att fatta beslut om ett ingrepp. Komplementet utgörs av ett rättsvittne. En 
liten nackdel är, i likhet med det danska systemet, att man i Norge tillåter 
interimistiska beslut. Ett sådant beslut skall dock fastslås av domstol inom 
kort. Precis som i fallet med Danmark och Finland kan domstolens beslut 
överklagas av det offentliga ombud som alltid skall närvara när ett beslut 
skall fattas. Ombudet har också rätt till full insyn i allt material, och till 
skillnad från övriga länder i jämförelsen har det norska ombudet dessutom 

 63



rätt att inkomma med eget material. Rätten utser ombudet, men det sker ef-
ter turordning och rätten har endast att välja mellan ett visst antal advokater. 
Denna grupp torde dock vara stor, då det är samma grupp advokater som i 
norsk rätt agerar offentliga försvarare i brottmål. Visserligen är det departe-
mentet som utser vilka som skall ingå i denna grupp, men i gengäld så är 
gruppen av så omfattande storlek att det inte nämnvärt torde påverka rätts-
säkerheten. Härutöver har ombudet såsom huvudregel rätt att i efterhand 
uppsöka den drabbade individen, rätten kan dock besluta annat. I Norge är 
det i likhet med Finland den misstänkte som skall underrättas om ingreppet. 
Vad som dock skiljer sig från de övriga länderna i jämförelsen är på vilket 
sätt underrättelsen sker. I de övriga länderna skickas underrättelsen ut per 
automatik, i Norge krävs däremot att den enskilda individen agerar aktivt 
och begär att få ut en underrättelse. I annat fall kommer han eller hon aldrig 
att få vetskap om att det har skett ett ingrepp. Dessutom kan en begäran som 
tidigast resultera i en underrättelse ett år efter att avlyssningen avslutats. 
Innehållet i underrättelsen är nästan lika knapphändig som den i det finska 
systemet. Förutom det faktum att individen faktiskt har blivit avlyssnad, 
erbjuder det norska systemet härutöver information om vilket år det skall ha 
skett. I Norge, precis som i de övriga länderna, har domstolen dock möjlig-
het att efter ansökan av polis besluta att underrättelsen skall skjutas upp al-
ternativt underlåtas helt. Den övriga tillsynen är i gengäld väl utvecklad i 
Norge. Man har inrättat ett kontrollorgan som oavkortat har att granska an-
vändningen av hemliga tvångsmedel. Organet är inrättat under regeringen 
som också har att utse organets ledamöter som för övrigt skall vara minst tre 
till antalet. Riksdagspartierna står för nomineringen, och de nominerade 
skall helst vara före detta riksdagsledamöter. Ordföranden skall uppfylla 
samma krav som gäller för en domare i högsta domstolen. Kontrollorganet 
har rätt till full insyn där så behövs, och myndigheterna har en uppgiftsskyl-
dighet gentemot organet, såväl skriftligt som muntligt. Vid behov skall or-
ganet kunna knyta till sig all den expertis som krävs för att på bästa sätt full-
följa sit uppdrag. Organet skall delvis utöva egen tillsyn. Vad som dock får 
anses som unikt med organet är att enskilda dessutom skall kunna begära att 
organet utför en granskning om huruvida ett hemligt tvångsmedel har an-
vänts mot han eller henne, och om det i så fall har skett på ett lagstridigt 
sätt. Du behöver således bara påstå att du misstänker ett ingrepp för att få 
det prövat. Begäran skall leda till ett svar i vilket den begärande parten in-
formeras om polis eller åklagare förtjänar kritik eller inte. Är man inte nöjd 
med ett svar finns det möjlighet att överklaga beslutet. Om kontrollorganet 
misstänker att brott har begåtts skall ärendet dessutom sändas vidare till 
åklagare, och om det med anledning av ingreppet kan misstänkas att staten 
gjort sig skyldig till skadeståndsansvar skall ärendet istället sändas vidare 
till justitiedepartementet. Några regler kring organets verksamhet regleras i 
lag, i övrigt regleras det hela i en speciell kontrollföreskrift. 
   För att söka svar på hur Europadomstolen torde resonera i Norges fall går 
vi, precis som med de övriga länderna, igenom det typkrav som Europa-
domstolen tidigare har uppställt. Till att börja med så räcker det, i det norska 
systemet, att du påstår dig vara utsatt för ett ingrepp för att du skall få din 
sak prövad. Detta stämmer bra överens med de krav som konventionen och 
Europadomstolen ställer upp. Dessutom lever det norska systemet, genom 
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sitt kontrollorgan, upp till kravet om att en särskild myndighet eller domstol 
skall pröva saken. När vi sedan kommer till kravet på underrättelse i efter-
hand så uppstår samma problem som uppstod med de tidigare länderna i 
jämförelsen, dvs. att underrättelsen kan skjutas upp eller underlåtas helt. 
Europadomstolen har visserligen sagt att det ibland är oundvikligt varför det 
troligen får anses vara konventionsenligt. Hur domstolen skall se på det fak-
tum att det i Norge krävs en begäran av enskild för att vederbörande skall bli 
underrättad finner arbetet inget svar på. I detta fall handlar det snarare om 
att den enskilde har en rättighet att bli underrättad än att myndigheten har en 
skyldighet. Vad detta torde göra för skillnad i en bedömning är dock svårt 
att säga. Vi kan dock konstatera att om Europadomstolen skulle likställa 
denna rättighet med en myndighets skyldighet så har Norge redan härige-
nom lyckats uppfylla Europakonventionens och Europadomstolens krav på 
ett effektivt rättsmedel. Att man i likhet med övriga länder dessutom använ-
der sig av offentliga ombud som alltid skall närvara och ges full insyn, och 
som dessutom har rätt att överklaga de beslut som fattas gör det hela än mer 
ostridigt. Man har inte heller sparat in på rättssäkerheten när det rör sig om 
att ta beslut om hemlig rumsavlyssning, vilket även här sker genom att dom-
stol har att fatta beslutet. Av det hela sammantaget får det anses stå klart att 
Norge har lyckats hitta en reglering som uppfyller Europakonventionens 
krav på ett effektivt rättsmedel. 
   Vad gäller Sverige så har vi till en början att pröva huruvida den proposi-
tion189 som nu ligger vilandes lever upp till konventionens krav på ett ef-
fektivt rättsmedel. I propositionen föreslås att ett beslut om hemlig rumsav-
lyssning skall fattas av domstol. Visserligen har det diskuterats huruvida det 
skulle krävas tre domare för att fatta beslut, men i den slutgiltiga propositio-
nen föreslås en domare. Vad som dock får anses positivt är det faktum att 
polisen inte skall ha rätt att fatta interimistiska beslut. Enligt propositionen 
skall dessutom ett offentligt ombud alltid närvara, ett ombud som för övrigt 
har rätt att överklaga domstolens beslut samt ha rätt till insyn i allt material. 
Det är rätten som i det enskilda fallet utser det offentliga ombudet. Vad som 
enligt arbetet riskerar att äventyra rättssäkerheten är istället det faktum att 
rätten, då de utser ett offentligt ombud endast har att välja mellan en grupp 
som för närvarande består av 113 personer. Inte nog med detta, ombuden är 
dessutom utsedda av regeringen. Regeringen har i sin tur att välja bland ad-
vokater och före detta domare. Visserligen får det förutsättas att en sådan 
liten skara kommer att leda till professionalism, dessvärre sker det på be-
kostnad av att endast ett fåtal får insyn, och detta i en verksamhet som minst 
sagt är beroende av ökad tillsyn för sin överlevnad. Ett ombud skall dessut-
om inte ha någon rätt att ens i efterhand få kontakta den drabbade. Vad gäll-
er kravet på underrättelseskyldighet så finns det inget sådant förslag i propo-
sitionen, detta trots massiv kritik härom från bland annat lagrådet. Visserli-
gen nämner man kortfattat att det skulle finnas en poäng med en underrättel-
seskyldighet, å andra sidan kommer man fram till att de kontrollmöjligheter 
som står till buds i övrigt, bör räcka för att leva upp till Europakonventio-
nens krav på ett effektivt rättsmedel. Vad gäller övrig tillsyn ansågs den 
redan befintliga tillsynen vara tillräcklig, och någon ytterligare tillsyn före-
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slås därför inte. Den tillsyn som redan finns att tillgå, och som regeringen 
med andra ord ansåg tillräcklig, är den tillsyn som JO och JK utövar. Det 
hela kritiserades dock, inte minst av självaste JO som påpekar vikten av att 
tillsynen kring hemliga tvångsmedel i allmänhet blir bättre, och i synnerhet 
då för hemlig rumsavlyssning. JO uttrycker sig snarast i termer som pekar 
på att en bättre tillsyn är en förutsättning för ett införande av ett så allvarligt 
tvångsmedel som hemlig rumsavlyssning. 
   Det krävs knappast någon djupblodande analys för att reda ut huruvida 
Europadomstolen anser att Sverige i denna del skulle ha gjort sig skyldig till 
ett konventionsbrott i det fall propositionen skulle ha röstats igenom i riks-
dagen. Paradoxalt nog skulle ett sådant fall förmodligen inte ha nått Euro-
padomstolen även om det hade röstats igenom, anledningen härtill torde 
bero på att ingen med ett sådant intresse skulle ges tillräcklig insyn för att 
lyckas föra ett mål vidare till Europadomstolen. Arbetet skall för ordningens 
skull ändå pröva propositionens förslag mot Europadomstolens uppställda 
typkrav. Kravet på att det skall räcka att påstå sig vara utsatt för ett ingrepp 
för att få saken prövad kan uteslutas direkt. Anledningen är att det i förslaget 
inte finns något organ som är skyldigt att pröva en sådan sak. Detta innebär 
per automatik att inte heller kravet om att en klagan skall prövas av en sär-
skild myndighet kan anses uppfyllt. Vad gäller kravet om att åtminstone i 
efterhand få bli underrättad om att ett ingrepp har skett, så är inte heller det 
uppfyllt i propositionen. Att förslaget i propositionen inte lever upp till kon-
ventionens krav på ett effektivt rättsmedel får härmed anses uppenbart, och 
därmed skulle Sverige också riskerat att bli fällda för konventionsbrott. 
   Nu har arbetet kommit fram till den del som inom kort kan antas komma 
att presenteras i en ny proposition. Anledningen till antagandet är den stat-
liga offentliga utredning190 som regeringen tillsatte efter det att den ovan 
genomgångna propositionen förklarades vilande. Arbetet förutsätter således 
i det följande att regeringen kommer att föra in utredningens förslag i en 
eventuellt kommande proposition. Att vissa saker kan komma att justeras är 
dessvärre troligt, huruvida så kommer att ske eller inte avser arbetet dock 
inte att spekulera i. Som har nämnts ovan så har utredningen inga synpunk-
ter på den tidigare propositionens reglering av hur ett beslut gällande hemlig 
rumsavlyssning skall fattas. Inte heller har de synpunkter på regleringen av 
de offentliga ombud som skall närvara vid dessa beslut. I dessa delar hänvi-
sar därför arbetet till genomgången av propositionen ovan. När det sedan rör 
sig om underrättelse är situationen en annan. Utredningen har här kommit 
med ett förslag på hur de anser att en underrättelseskyldighet skall se ut i 
Sverige. Här föreslås att både den misstänkte och innehavaren av det av-
lyssnade utrymmet automatiskt skall underrättas senast en månad efter det 
att förundersökningen är avslutad. Det krävs således ingen begäran som är 
fallet i Norge. Vad som för övrigt är positivt ur rättssäkerhetssynpunkt är att 
inte bara den misstänkte eller bara innehavaren skall underrättas, vilket är 
fallet i de övriga länderna i jämförelsen. Istället skall båda dessa kategorier 
underrättas. En nackdel är dock att det kan dröja lång tid mellan det att av-
lyssningen avslutas till det att förundersökningen avslutas. Informationen i 
underrättelsen föreslås däremot vara relativt omfattande. Oavsett om du är 

                                                 
190 SOU 2006:98. 

 66



misstänkt eller innehavare så skall du delges vilket tvångsmedel det rört sig 
om, på vilken plats det skall ha skett samt under vilken tidsperiod. Riktar sig 
underrättelsen till en misstänkt person skall uppgifterna dessutom komplet-
teras med vad han eller hon är eller har varit misstänkt för. Ett sådant omfat-
tande innehåll erbjuder inget annat land i jämförelsen. I utredningens för-
slag, precis som är fallet med de övriga länderna, skall det dock vara möjligt 
att skjuta upp eller underlåta en underrättelse i sin helhet. Vad som, till 
skillnad från regleringen i övriga länder, får anses negativt är att det inte 
skall vara domstolen som fattar dessa beslut. Istället är det tänkt att åklaga-
ren, som för övrigt handhar underrättelseförfarandet i stort, skall fatta beslut 
om ett eventuellt uppskjutande. Anledningen, enligt utredningen, är helt 
enkelt att en förundersökning kan hålla på långt efter det att avlyssningen 
har avslutats. Arbetet ifrågasätter dock styrkan i utredningens argument. 
Detta får hur som helst anses som negativt ur rättssäkerhetssynpunkt. Utöver 
den bristfälliga tillsyn som JO och JK, i det svenska systemet, har att erbju-
da så föreslår utredningen att ett helt nytt kontrollorgan skall inrättas. Kon-
trollorganet föreslås likna det norska, dock kompletterat med ytterligare 
rättssäkerhetsgarantier. Förutom att granska alla hemliga tvångsmedel skall 
organet även kontrollera registerärenden, detta skiljer sig från det norska 
kontrollorganets verksamhet. Till skillnad från det norska systemet skall det 
svenska kontrollorganet dessutom ha tillgång till ett eget kansli, vilket ytter-
ligare borde göra organet oberoende av yttre påverkan. En annan skillnad är 
att det svenska organet skall uttala kritik och föreslå förändringar direkt till 
berörda myndighet, detta utöver den vanliga rapporteringen. Vad gäller det 
svar som en enskild skall erhålla efter att ha begärt en granskning, så skall 
det enligt det svenska förslaget innehålla betydligt mer information än vad 
som är fallet i det norska systemet. Vad som skall vara avgörande för infor-
mationsmängden är huruvida eventuell sekretess påverkar. Enligt utredning-
en skall kontrollorganets verksamhet regleras i lag, detta till skillnad från i 
Norge där stora delar regleras i föreskrift. Samtliga dessa skillnader är av ett 
sådant slag att det ytterligare stärker rättssäkerheten på området. Övriga 
regler angående det nya kontrollorganet är identiska med det norska syste-
mets, anledningen är att utredningen har utformat sitt förslag efter den nors-
ka modellen. Detta gör att arbetet i dessa övriga delar hänvisar till vad som 
har sagts om det norska kontrollorganet ovan. 
   Åter igen har arbetet att pröva huruvida Europadomstolen skulle anse att 
förslaget lever upp till Europakonventionens krav på ett effektivt rättsmedel. 
Vi kan konstatera att enskilda individer endast har att påstå att de tror sig 
varit utsatta för hemlig rumsavlyssning för att få sin sak prövad. Prövningen 
görs dessutom av en speciellt tillsatt myndighet som bara har detta till upp-
gift. Vidare kan den enskilde fritt överklaga ett beslut till domstol, och dess-
utom kan han eller hon vid behov överklaga saken vidare. Europakonven-
tionen ställer slutligen krav på att en underrättelse skall delges i efterhand. 
Detta lever utredningens förslag upp till, i synnerhet då man inte bara inrät-
tar en skyldighet att underrätta den misstänkte utan också en eventuell inne-
havare av avlyssnat utrymme. Dessa saker sammantaget skulle enligt Euro-
padomstolen troligen räcka för att konstatera att Sverige uppfyller kraven på 
ett effektivt rättsmedel. Som har nämnts ovan erbjuder utredningen dessut-
om, i linje med övriga länder, ett extra skydd bestående av offentliga ombud 
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som skall närvara när beslut om hemlig rumsavlyssning fattas. Härutöver 
kräver även Sverige en sammansättning av ordinarie domare för att kunna 
fatta ett sådant beslut. Ovan nämnda ger vid handen att förslaget i den statli-
ga offentliga utredningen, kompletterad med delar från den bordlagda pro-
positionen, gör förslaget till det rättssäkraste i jämförelsen. 

5.3 Inbördes rangordning av länderna 
Avslutningsvis har arbetet för avsikt att söka rangordna de olika ländernas 
system inbördes. Arbetet konstaterar att den svenska propositionen inte bara 
intar jumboplatsen, den utgör dessutom det enda systemet som med största 
sannolikhet skulle leda till en fällande dom i Europadomstolen. Härefter är 
det jämnt mellan Finland och Danmark. De visar båda prov på bristande 
kontrollmöjligheter, de har dock valt olika lösningar för att till viss del 
komma till rätta med problem. Enligt arbetets bedömning är det svårt att 
säga huruvida de båda länderna skulle klara en eventuell prövning i Europa-
domstolen. På en klar förstaplats, bland de idag befintliga systemen, anser 
arbetet att Norge hör hemma. Norge är, enligt arbetet, det enda land i jämfö-
relsen som med största sannolikhet skulle klara av en eventuell prövning i 
Europadomstolen, dvs. det enda landet som med säkerhet kan anses uppfylla 
konventionens krav på ett effektivt rättsmedel. Vad som dock är glädjande 
för svensk del är det faktum att den statliga offentliga utredningen, som för-
hoppningsvis kommer att ligga till grund för en eventuellt kommande pro-
position, har de allra bästa förutsättningarna för att undvika en fällande dom 
i Europadomstolen.     

5.4 Slutkommentarer 
Sammanfattningsvis kan nämnas att Sverige är det land i jämförelsen som 
får anses som generösast mot de brottsbekämpande myndigheterna. Anled-
ningen är att det svenska förslaget om hemlig rumsavlyssning utgör det i 
jämförelsen allvarligaste ingreppet på den personliga integriteten. Exempel-
vis är frågan, om den svenska så kallade straffvärdeventilen ens uppfyller 
kravet på att ingreppet skall ha stöd i lag. Det finns även anledning att ifrå-
gasätta huruvida övriga rekvisit i Europakonventionens artikel 8 kan anses 
uppfyllda. Anledningen till ifrågasättandet beror på att övriga nordiska län-
der inte har ansett det nödvändigt med lika långtgående inskränkningar i det 
annars lagstadgade skyddet för privat- och familjeliv. Vidare har argumen-
ten i den svenska propositionen oavkortat gått ut på att hemlig rumsavlyss-
ning behövs för att stävja den organiserande och systemhotande brottslighe-
ten. I lagförslaget föreslås trots detta att hemlig rumsavlyssning skall kunna 
tillämpas i en mängd fall som inte har att göra med sådan brottslighet. Arbe-
tet kom i första delen av analysen fram till, att denna grava inskränkning 
dock kan tänkas försvarbar om det skulle visa sig att Sverige har en betyd-
ligt besvärligare situation än övriga länder i jämförelsen vad gäller brottsut-
vecklingen. Arbetet anser dock inte att Sverige i denna del intar en sådan 
särställning, även om arbetet inte kan utesluta att så är fallet. För att med 
säkerhet kunna svara på denna fråga torde en grundlig genomgång av brotts-
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lighetens mängd och art behöva genomföras. En annan möjlighet för Sveri-
ge att rättfärdiga den ovan nämnda inskränkningen skulle enligt arbetet vara 
att i gengäld visa prov på effektiva rättsmedel, rättsmedel som åtminstone 
lever upp till motsvarigheten i övriga länder. Besvikelsen blev dessvärre 
total när arbetet analyserade den svenska propositionens förslag på effektiva 
rättsmedel, dvs. vilka kontrollmöjligheter man erbjuder de drabbade indivi-
derna. Förslaget visade sig sakna de mest basala kontrollmöjligheterna, så-
som en underrättelseskyldighet i efterhand och en speciell myndighet som 
har att granska de myndigheter som utför ingreppen. Detta ger vid handen 
att Sverige vid ett eventuellt införande av denna proposition, skulle riskera 
att fällas för konventionsbrott gentemot såväl artikel 8 som artikel 13. Brott 
mot artikel 13 av den anledning att landet inte kan erbjuda ett tillräckligt 
effektivt rättsmedel, och mot artikel 8 för att ingreppet möjligtvis inte kan 
anses som nödvändigt i ett demokratiskt samhälle i kombination med att 
ingreppet möjligtvis inte kan anses finna stöd i lag. Ett effektivt rättsmedel 
skulle enligt konventionen kunna väga upp det som missbrukas i förhållande 
till artikel 8. I propositionen finns det dock inget rättsmedel som klarar av 
att väga upp bristerna i artikel 8. 
   Om den statliga offentliga utredningens förslag, kompletterat med propo-
sitionens delar angående beslutsfattande och offentliga ombud, istället skul-
le komma att bli gällande rätt i Sverige så blir arbetets bedömning däremot 
den motsatta. Även om utredningens förslag kombineras med den tidigare 
propositionens del, gällande när och var hemlig rumsavlyssning får ske, så 
torde utredningsförslaget i det sammantagna klara sig från en fällande dom i 
Europadomstolen. Arbetet anser således att den brist som fortfarande råder i 
förhållande till artikel 8 utan problem torde kompenseras av att Sverige i 
gengäld erbjuder ett effektivt rättsmedel, ett rättsmedel som dessutom er-
bjuder mer ur rättssäkerhetssynpunkt än vad Europakonventionen kräver. 
Att Sverige i ett sådant fall kommer at erbjuda bättre kontrollmöjligheter än 
vad konventionen kräver får anses fullt naturligt. Anledningen är att Euro-
pakonventionens regler endast är minimibestämmelser. Det finns därmed 
alltid en frihet för varje land att stifta lagar som ger ett bättre skydd för indi-
viden. Att så också sker, är något som dessutom skulle passa bra in i den 
svenska rättstraditionen. 
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Bilaga A 

Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna 
 
Artikel 8 - Rätt till skydd för privat- och familjeliv 
1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin kor-
respondens. 
2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med 
stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till 
statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till 
förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för 
andra personers fri- och rättigheter. 
 
Artikel 13 - Rätt till ett effektivt rättsmedel 
Var och en, vars i denna konvention angivna fri- och rättigheter kränkts, skall ha 
tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet och detta även om 
kränkningen förövats av någon under utövning av offentlig myndighet. 
 
 
Regeringsform (1974:152) 
 
1 kap. Statsskickets grunder  
 
2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde 
och för den enskilda människans frihet och värdighet. 
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande 
mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga 
rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och 
trygghet.  
Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuva-
rande och kommande generationer. 
Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets 
alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna skall 
verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. 
Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, 
nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, 
sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som per-
son. 
Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett 
eget kultur- och samfundsliv bör främjas.  
 
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter  
 
6 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt 
ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§. Han är därjämte skyddad mot 
kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev 
eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av tele-
fonsamtal eller annat förtroligt meddelande. 
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12 § De fri- och rättigheter som avses i 1 § 1--5 samt i 6 och 8 §§ och i 11 § andra 
stycket får, i den utsträckning som 13--16 §§ medgiver, begränsas genom lag. Efter 
bemyndigande i lag får de begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 
kap. 7 § första stycket 7 och 10 §. I samma ordning får mötesfriheten och demon-
strationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 14 § första stycket andra me-
ningen. 
Begränsning som avses i första stycket får göras endast för att tillgodose ändamål 
som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver 
vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och ej 
heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom 
en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsning får ej göras enbart på grund av politisk, 
religiös, kulturell eller annan sådan åskådning. 
Förslag till lag som avses i första stycket eller till lag om ändring eller upphävande av 
sådan lag skall, om det ej förkastas av riksdagen, på yrkande av lägst tio av dess 
ledamöter vila i minst tolv månader från det att det första utskottsyttrandet över 
förslaget anmäldes i riksdagens kammare. Utan hinder härav kan riksdagen antaga 
förslaget, om minst fem sjättedelar av de röstande förenar sig om beslutet. 
Tredje stycket gäller icke förslag till lag om fortsatt giltighet i högst två år av lag. Det 
gäller ej heller förslag till lag som enbart angår  

1. förbud att röja sådant, som någon har erfarit i allmän tjänst eller under ut-
övande av tjänsteplikt och vars hemlighållande är påkallat av hänsyn till in-
tresse som angives i 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen, 

2. husrannsakan eller liknande intrång eller 
3. frihetsstraff som påföljd för viss gärning. 

Konstitutionsutskottet prövar för riksdagens vidkommande huruvida tredje stycket är 
tillämpligt i fråga om visst lagförslag. SFS 1988:1443.
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