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Summary 

For several years, the law enforcement authorities have received severe 

criticism for their handling of secret telephone tapping. The criticism 

concerned systematic errors in their routines regarding both the destroying of 

materials obtained through secret telephone tapping and in notifying 

individuals about its use. The authorities have also used secret telephone 

tapping without the required permission. In one case, the illegal telephone 

tapping had been ongoing for three weeks. This raises such questions as how 

the intended use of telephone tapping differs to its use in practice. 

The purpose of this thesis is to investigate the theoretical and practical 

application of secret telephone tapping in relation to The Rule of Law and to 

the right to privacy. The widespread use of telephone tapping means that the 

law enforcement authorities extensively obtain privacy-sensitive information, 

which risks resulting in the mapping of an individual's personal affairs. The 

main question in this thesis is therefore: Is the theoretical and practical 

application of secret telephone tapping in accordance with The Rule of Law 

and with the right to privacy in 2 chapter 6 § RF and Article 8 ECHR? 

The main question in the essay is answered after Peczenik's theory of The 

Rule of Law is applied to the handling of secret telephone tapping. In this 

thesis I conclude that the theoretical application of secret telephone tapping 

is in accordance with The Rule of Law, even though there are some flaws 

which, inter alia, relate to the lack of transparency of judgments and arbitrary 

assessments in the Prevention Act. In the practical application, there are 

significant shortcomings in relation to The Rule of Law. These flaws relate to 

unlawful telephone tapping, for which the authorities are not held accountable 

for. In addition, the court's impartiality and independence can also be 

questioned, considering that the court has affirmed 99.4 % of all interim 

decisions. When comparing the theoretical and practical handling of 

telephone tapping, it can be concluded that the theoretical application is in 

stronger accordance with The Rule of Law than the practical application. 
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Sammanfattning 

De brottsbekämpande myndigheterna har i flera år mottagit hård kritik för 

brister i deras hantering av hemlig telefonavlyssning. Dessa brister har 

utgjorts av systematiska fel i myndigheternas rutiner avseende förstöring av 

material och underrättelse till enskild om användningen av hemlig 

telefonavlyssning. Myndigheterna har även använt hemlig telefonavlyssning 

utan erforderligt tillstånd. I ett fall hade den olovliga avlyssningen pågått i tre 

veckor. Detta väcker många frågor. Hur var det tänkt att hemlig 

telefonavlyssning skulle användas? Hur skiljer sig detta från den faktiska 

användningen?  

Syftet med detta examensarbete är att undersöka den teoretiska och praktiska 

tillämpningen av hemlig telefonavlyssning i förhållande till rättssäkerhet och 

till skyddet för den personliga integriteten. Den vidsträckta användningen av 

tvångsmedlet innebär en omfattande upptagning av integritetskänslig 

information, vilket riskerar att resultera i kartläggning av enskildas personliga 

förhållanden. Huvudfrågeställningen i denna uppsats är därför: Är den 

teoretiska och praktiska tillämpningen av hemlig telefonavlyssning rättssäker 

och i enlighet med integritetsskyddet i 2 kap. 6 § RF och artikel 8 EKMR?  

Huvudfrågan i uppsatsen besvaras efter att Peczeniks teori om rättssäkerhet 

tillämpats på hanteringen av hemlig telefonavlyssning. Det konstateras att den 

teoretiska tillämpningen av hemlig telefonavlyssning uppnår en tämligen hög 

grad av rättssäkerhet, trots att det finns vissa brister som bland annat hänför 

sig till avsaknaden av insyn i praxis och godtyckliga bedömningar i 

preventivlagen. I den praktiska tillämpningen föreligger betydande brister i 

rättssäkerheten. Dessa brister hänför sig till faktumet att olovliga avlyssningar 

har företagits, utan att makthavarna har ställts till svars för dessa handlingar. 

Därutöver kan även rättens opartiskhet och oavhängighet ifrågasättas, då 

rätten har beslutat att fastställa 99,4 % av alla interimistiska beslut. Vid en 

jämförelse kan det konstateras att den teoretiska tillämpningen har en högre 

nivå av rättssäkerhet än den praktiska tillämpningen.  
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Förkortningar 

BrB Brottsbalk (1962:700) 

ECHR  European Court of Human Rights eller European 

  Convention on Human Rights 

EKMR Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna 
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OSL  Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) 

Preventivlagen Lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa 

särskilt allvarliga brott 

Prop.  Proposition 

RB  Rättegångsbalk (1942:74) 

RF  Regeringsform (1974:152) 

SIN  Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 

SOU  Statens offentliga utredningar 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation (hädanefter benämnt 

hemlig telefonavlyssning) har länge varit ett tvångsmedel som har använts av 

de brottsbekämpande myndigheterna i syfte att utreda brott. Under 2017 

skedde en kraftig ökning av antalet tillstånd till hemlig telefonavlyssning. 

Året innan meddelades 3 456 tillstånd och under 2017 meddelades 4 465 

tillstånd. Detta utgör en ökning på knappt 1 000 tillstånd på ett år.1 Den 

kraftiga ökningen väcker många frågor. Är statens tillämpning av hemlig 

telefonavlyssning frikostig eller används den på ett rättssäkert sätt? Hur 

skyddas individen mot eventuella integritetsintrång? 

Jag har valt att skriva om hemlig telefonavlyssning, för att det är ett 

tvångsmedel som används i stor utsträckning.2 Staten har en stark 

maktställning i förhållande till den enskilde, vilket kan leda till maktmissbruk. 

Jag vill därför undersöka hur staten använder hemlig telefonavlyssning och 

huruvida användningen är rättssäker och i enlighet med integritetsskyddet.  

 

1.2 Terminologi 

I detta examensarbete använder jag två begrepp som är av central betydelse 

för uppsatsen. Jag vill närmare förklara vad dessa begrepp innebär, för att 

minska risken för missförstånd. Det första begreppet är teoretisk tillämpning. 

Jag använder detta begrepp för att beskriva hur hemlig telefonavlyssning är 

tänkt att användas enligt lagen. Detta innebär en utredning av rättsliga källor, 

för att fastställa hur hemliga tvångsmedel är tänkt att användas i ett de lege 

lata perspektiv. Det andra begreppet är praktisk tillämpning, vilket jag 

använder för att presentera hur användningen av hemlig telefonavlyssning 

sker de facto. Praktisk tillämpning innebär således en utredning av de 

                                                 
1 Åklagarmyndigheten, Dnr ÅM2017-2170 s. 4. 
2 Se exempelvis Åklagarmyndigheten, Dnr ÅM2017-2170. 
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brottsbekämpande myndigheternas, rent faktiska, användning av hemliga 

tvångsmedel. Till viss mån behandlas även rättens roll i beslutsfattandet. Den 

praktiska tillämpningen jämförs sedan med den teoretiska tillämpningen. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka den teoretiska och praktiska 

tillämpningen av hemlig telefonavlyssning i förhållande till rättssäkerhet och 

till skyddet för den personliga integriteten. Hemlig telefonavlyssning är ett 

ingripande tvångsmedel som, i stor utsträckning, används av de 

brottsbekämpande myndigheterna. Den vidsträckta användningen av 

tvångsmedlet innebär en omfattande upptagning av integritetskänslig 

information, vilket riskerar att resultera i kartläggning av enskildas personliga 

förhållanden. Staten befinner sig även i en stark maktställning till den 

enskilde, vilket vidare kan resultera i maktmissbruk.  Därför är det av 

betydelse att utreda den teoretiska tillämpningen av hemlig telefonavlyssning, 

för att fastställa hur lagen skyddar den enskilde från statens maktmissbruk. 

Det är även av betydelse att undersöka den praktiska tillämpningen av hemlig 

telefonavlyssning, för att avgöra om staten rent faktiskt missbrukar den makt 

som den innehar. Syftet är således att utreda huruvida staten uppfyller de krav 

som ställs på rättssäkerhet och skyddet för den personliga integriteten. 

 

1.4 Frågeställning 

Den huvudsakliga frågeställningen i denna uppsats är följande:  

Är den teoretiska och praktiska tillämpningen av hemlig telefonavlyssning 

rättssäker och i enlighet med integritetsskyddet i 2 kap. 6 § regeringsformen 

(1974:152), RF, och artikel 8 europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR)? 

Därutöver finns det en rad underfrågor som bistår besvarandet av den 

huvudsakliga frågan. Några exempel på sådana frågor är följande: 
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1. Vad är rättssäkerhet? 

2. Vad är definitionen av hemlig telefonavlyssning, vem kan bli föremål 

för en sådan åtgärd och under vilka omständigheter får en sådan åtgärd 

vidtas? 

3. Vad innefattar integritetsskyddet och vilka begränsningar kan göras 

av skyddet?  

 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen begränsas till att endast behandla hemlig telefonavlyssning i dess 

strikta betydelse. Detta innebär att de åtgärder som avser hemlig övervakning 

av elektronisk kommunikation (hädanefter benämnt hemlig övervakning) inte 

behandlas, trots att ett tillstånd om hemlig telefonavlyssning även avser 

tillstånd att vidta de åtgärder som gäller för hemlig övervakning, enligt 27 

kap. 18 § tredje stycket rättegångsbalken (1942:740), RB. Denna avgränsning 

har företagits för att behålla fokus på de traditionella åtgärderna som gäller 

vid användningen av hemlig telefonavlyssning. 

Vidare fokuserar detta examensarbete främst på de brottsbekämpande 

myndigheternas och, till viss del, domstolarnas verksamhet i förhållande till 

den enskilde. Därför behandlas inte frågor om operatörens skyldigheter att, i 

vissa fall, lämna uppgifter till de brottsbekämpande myndigheterna. Denna 

avgränsning är ett resultat av uppsatsens fokus på relationen mellan det 

allmänna och den enskilde individen.  

I denna uppsats ligger fokus främst på regelverket avseende hemlig 

telefonavlyssning i rättegångsbalken. Uppsatsen behandlar emellertid även 

lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, 

preventivlagen, men endast i kortfattade och generella drag. Detta för att 

preventivlagen kan vara av intresse att diskutera i relation till 

integritetsskyddet.  
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1.6 Perspektiv, metod och teori 

1.6.1 Perspektiv 

Detta examensarbete ämnar utreda tillämpningen av hemlig 

telefonavlyssning från två olika perspektiv. Först behandlas 

rättssäkerhetsperspektivet. Denna aspekt är av central betydelse att framhäva 

i förhållande till hemlig telefonavlyssning, eftersom åtgärden är mycket 

ingripande mot den enskilde och riskerar att resultera i en kartläggning av den 

enskildes personliga förhållanden. Hemlig telefonavlyssning i förening med 

statens mycket starka maktställning, riskerar även att resultera i 

maktmissbruk från statens sida, om åtgärden inte sker inom ramarna för The 

Rule of Law. Vidare är statens åtgärder i samband med hemlig 

telefonavlyssning särskilt ingripande mot den enskildes integritet och rätt till 

privatliv. Den personliga sfären betraktas som en skyddad sfär, vilket staten 

som huvudregel inte ska kränka. Till följd av detta, utreds tillämpningen av 

hemlig telefonavlyssning även ur ett rättighetsperspektiv. 

 

1.6.2 Metod 

I detta examensarbete har två metoder använts för att besvara 

frågeställningarna i denna uppsats. Den första metoden är den 

rättsdogmatiska metoden, vilket använder juridiska rättskällor för att 

fastställa gällande rätt. Exempel på källor som används inom denna metod är 

lagtext, förarbeten, praxis och rättsdogmatisk doktrin.3 Den rättsdogmatiska 

metoden har använts i denna uppsats för att fastställa gällande rätt för den 

teoretiska användningen av hemlig telefonavlyssning samt för att utröna 

gällande rätt för rättighetsskyddet i RF och EKMR. I dessa delar av uppsatsen 

(främst kapitel två och tre) har jag således använt mig av lagtext, 

lagförarbeten, praxis och doktrin.  

Den rättsdogmatiska metoden kan emellertid kritiseras för att vara för 

fyrkantig då den endast behandlar gällande rätt och traditionella juridiska 

                                                 
3 Kleineman, 2018, s. 21. 
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källor. Dessutom är denna metod inte tillräcklig för att besvara 

frågeställningen i denna uppsats, eftersom uppsatsen även avser att analysera 

rätten. Följaktligen har ytterligare en metod använts. Den rättsanalytiska 

metoden tillåter en analys av rätten. Den tillåter även användningen av annat 

material som inte ingår i de traditionella juridiska rättskällorna.4 Den 

rättsanalytiska metoden har främst använts vid besvarandet av huruvida den 

praktiska tillämpningen av hemlig telefonavlyssning är rättssäkert. Ett 

exempel på material som inte ingår i de traditionella rättskällorna är den 

statistik som har använts i uppsatsen. 

 

1.6.3 Peczeniks teori om rättssäkerhet 

En utav underfrågorna i denna uppsats är ”Vad är rättssäkerhet?”. Denna 

fråga har genom åren besvarats av många jurister. Jag har emellertid valt att 

använda Aleksander Peczeniks teori om rättssäkerhet för att besvara 

huvudfrågan i denna uppsats, eftersom den är en nyanserad teori som både tar 

hänsyn till formell och materiell rättssäkerhet. 

Peczenik talar om betydelsen av rättsstatens legitimitet. Han menar att 

rättsordningen måste ha en hög nivå av legitimitet, vilket innebär att normer, 

institutioner och beslut accepteras av medborgarna i rättsordningen. Rätten är 

legitim i den mån det kan förankras i rättsstaten och demokrati. Rättsstaten 

ska säkerställa rättssäkerhet och upprätthålla likhetsprincipen, medan 

demokratin ska tillförsäkra medborgarna maktinflytande och grundläggande 

rättigheter. Medborgarna ska garanteras rättsligt skydd dels mot enskilda, dels 

mot staten.5  

Peczenik talar om formell och materiell rättssäkerhet. Formell rättssäkerhet 

innebär en hög nivå av förutsebarhet i rättsstatens maktutövning. 

Förutsebarhetsaspekten är essentiell, eftersom det skyddar den enskilde mot 

skönsmässig och godtycklig maktutövning. Staten kan likna en 

maktorganisation och rätten kan likna en faktor som begränsar den makt som 

                                                 
4 Sandgren, 2015, s. 45 f. 
5 Peczenik: Juridikens teori och metod, 1995, s. 11. 
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maktorganisationen har. Nivån på den formella rättssäkerheten kan variera 

till följd av en rad olika faktorer. Den formella rättssäkerheten är av hög nivå 

beroende på bland annat: 

- ju mer exakta och generella rättsreglerna är (förutsebarhetskravet kan 

endast uppfyllas om bestämmelserna är i tillräcklig grad exakta och 

generella),  

- ju mer likhetsprincipen yttrar sig i rättsreglerna (s. k. formell likhet 

inför lagen),  

- ju långsammare takten för att rättsreglerna förändras är (ändring av 

regler får och ska givetvis förekomma, men inte i en allt för snabb 

takt, eftersom det kan skapa förvirring och osäkerhet kring innehållet 

i gällande rätt), 

- ju mer rätten är oavhängig och opartisk (detta är ett uttryck för 

maktdelningsläran som bland annat innebär att den judiciella makten 

inte ska styras av den lagstiftande eller verkställande makten), 

- ju effektivare ansvaret som åligger makthavarna är (missbruk vid 

maktutövningen ska leda till ansvar för exempelvis tjänstemän),  

- ju större inblick medborgarna har i innehållet i reglerna och praxis, 

- ju fler statliga beslut som fattas (detta bidrar till större underlag för 

vad som utgör gällande rätt) och 

- ju bättre den juridiska argumentationen är vid tillämpningen och 

tolkningen av rättsreglerna (den dömande makten innehar juridisk 

kompetens och argumentationen präglas av hänsyn till rättssäkerhet, 

likhetsprincipen och andra rättsliga värderingar).6 

Peczenik menar emellertid att formell rättssäkerhet måste förenas med en 

materiell aspekt. Materiell rättssäkerhet hänför sig till begreppet etisk 

godtagbarhet. Etiska värden anknyter till olika rättspolitiska värdering som 

är gott för människor. Detta innefattar bland annat att medborgarna har en 

hög levnadsstandard, åtnjuter fri- och rättigheter, lever i ett fritt samhälle och 

behandlas lika. Rättsordningen kan inte vara legitim om den präglas av 

                                                 
6 Peczenik: Juridikens teori och metod, 1995, s. 11; Peczenik: Vad är rätt?, 1995, s. 51-59. 
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betydande orättvisor, oavsett hur förutsebar dessa orättvisor må vara. Därför 

måste förutsebarheten vägas samman med etiska värden. Denna avvägning 

resulterar i materiell rättssäkerhet. Förutsebarhet och etiska värden är lik en 

våg som måste balanseras jämlikt. Om vågen tippar över till en av sidorna 

kan det ibland resultera i att de motsatta värdena inte beaktas. Exempelvis kan 

en mycket exakt rättsregel visserligen resultera i en hög grad av förutsebarhet, 

men en orättvis tillämpning, medan en generalklausul som tar för stor hänsyn 

till en rättvis bedömning i varje enskilt fall, kan underminera förutsebarheten. 

Följaktligen är det av betydelse att väga samman både etiska värden och 

förutsebarhet.7  

Materiell rättssäkerhet kan illustreras med ett exempel. Som ovannämnt finns 

det ett krav på formell rättssäkerhet. Alla ska vara lika inför lagen. Materiell 

rättssäkerhet innebär emellertid ett förbud mot diskriminering. Detta innebär 

att lagen får särbehandla människor om det finns en etisk motivering, 

exempelvis för att skydda marginaliserade grupper i samhället mot 

diskriminering.8 

 

1.7 Forskningsläget 

Forskning som bedrivits avseende hemlig telefonavlyssning är tämligen 

omfattande. Det har skrivits en rad artiklar och böcker om hemlig 

telefonavlyssning, främst i ett rättssäkerhets-, effektivitets- och 

rättighetsperspektiv. Enligt min uppfattning torde emellertid forskningen 

varit mer omfattande för ca 10 år sedan, eftersom en mängd artiklar och 

litteratur i övrigt är skrivna under den tiden.  

Ett verk som har haft stor betydelse inom forskningsområdet är Gunnel 

Lindbergs bok Straffprocessuella tvångsmedel: när och hur får de användas 

(2018). Denna bok är detaljrik och beskriver bland annat användningen av 

hemlig telefonavlyssning. Den är rättsdogmatisk i den mening att den främst 

                                                 
7 Peczenik: Juridikens teori och metod, 1995, s. 12. 
8 Peczenik: Vad är rätt?, 1995, s. 53. 
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fastställer gällande rätt. Ytterligare ett verk som kan nämnas är artikeln 

Tvångsmedel, rättssäkerhet och integritet – går det att förena? (2007) skriven 

av generalsekreteraren av Sveriges advokatsamfund Anne Ramberg. Som 

titeln indikerar, handlar denna artikel om hemliga tvångsmedel i förhållande 

till rättssäkerhet och integritet.   

Till följd av telefonavlyssningens hemliga natur, har det inte kunnat bedrivas 

omfattande och ingående forskning kring den praktiska tillämpningen av 

hemlig telefonavlyssning. Emellertid publicerar Åklagarmyndigheten, på 

uppdrag av regeringen, en årlig rapport avseende användningen av hemliga 

tvångsmedel.   

 

1.8 Material 

Materialet i denna uppsats består i huvudsak av litteratur och en rad 

myndighetshandlingar. Vad gäller litteratur har bland annat boken 

Straffprocessuella tvångsmedel: när och hur får de användas skriven av 

Gunnel Lindberg använts. Denna bok är en detaljrik framställning av bland 

annat användningen av hemlig telefonavlyssning. Även annan litteratur har 

använts.  

Vad gäller myndighetshandlingar har lagförarbeten använts såväl som 

rapporter från Åklagarmyndigheten, uttalanden från Säkerhets- och 

integritetsskyddsnämnden (hädanefter benämnt SIN) och skrivelser från 

regeringen. Åklagarmyndighetens rapporter har bestått av statistik avseende 

användningen av hemlig telefonavlyssning. Vidare har praxis från 

Europadomstolen använts. Även ett avsnitt av programmet Veckans juridik 

har använts för att uppmärksamma diskussionen om den praktiska 

användningen av hemlig telefonavlyssning. 

Vid valet av material har främst primära källor valts ut, för att säkerställa 

tillförlitligheten av källorna.  Exempel på primärkällor som använts är 

lagförarbeten och Europadomstolens domar. Även sekundära källor har 

använts i uppsatsen, men dessa har valts med omsorg. Exempelvis har 
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publicerade böcker av väl ansedda författare använts, för att inte 

tillförlitligheten hos källorna ska ifrågasättas. Den litteratur och de källor som 

använts ligger nära i tiden, för att stärka källornas pålitlighet. 

Det som bör uppmärksammas om materialet i denna uppsats är att endast två 

domar från svensk domstol behandlas, eftersom sekretess gäller för besluten 

om hemlig telefonavlyssning, vilket har omöjliggjort en mer omfattande 

användning av svenska rättsfall. Det bör även uppmärksammas att statistiken 

som presenteras i denna uppsats avser åren 2013 till 2017. Statistik för 2018 

har, vid uppsatsens skrivande, ännu inte offentliggjorts.  

 

1.9 Disposition 

Denna uppsats är disponerad på så vis att kapitel två utreder innebörden och 

omfattningen av integritetsskyddet i RF och i EKMR. I detta kapitel förklaras 

först innehållet i integritetsskyddet och därefter förklaras de inskränkningar 

som kan företas. Detta kapitel avser att ge läsaren grundläggande kunskap om 

innehållet av den enskildes integritetsskydd, för att läsaren ska kunna förstå 

den slutliga analysen om huruvida skyddet är tillfredsställande i förhållande 

till hemlig telefonavlyssning. 

I kapitel tre behandlas den teoretiska hanteringen av hemlig 

telefonavlyssning. Exempelvis utreds definitionen av hemlig 

telefonavlyssning, vem som kan bli föremål för åtgärden och hur ett beslut 

om hemlig telefonavlyssning fattas enligt lagen. Detta kapitel är av betydelse 

för huvudfrågeställningen, eftersom den utgör grund till diskussionen om 

huruvida den teoretiska tillämpningen är rättssäker och i enlighet med 

integritetsskyddet.  

Därefter kommer det i uppsatsens fjärde kapitel att företas en undersökning 

av den praktiska tillämpningen av hemlig telefonavlyssning. Detta kapitel 

består av statistik avseende användningen av hemlig telefonavlyssning, 

uttalanden från SIN och utsagor från jurister. Kapitlet utgör grund för 

diskussionen avseende den praktiska tillämpningen av hemlig 
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telefonavlyssning och dess överensstämmelse med rättssäkerheten och 

integritetsskyddet. Slutligen avslutas uppsatsen med en analys i kapitel fem, 

varigenom den huvudsakliga frågeställningen besvaras. 
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2 Integritetsskyddet i 
förhållande till hemlig 
telefonavlyssning 

2.1 Introduktion 

I detta kapitel presenteras skyddet för den enskildes integritet. Kapitlet är 

indelat i två delar. Den första delen behandlar integritetsskyddet enligt 

regeringsformen och den andra delen behandlar skyddet för privatlivet i 

EKMR. Båda delarna i detta kapitel inleds med en förklaring av vad skyddet 

innebär. Därefter utreds de begränsningar av integritetsskyddet som kan 

företas i enlighet med lag. Detta kapitel avser att ge läsaren grundläggande 

kunskap om den enskildes integritetsskydd, för att läsaren ska kunna förstå 

den slutliga analysen om huruvida skyddet är tillfredsställande i förhållande 

till hemlig telefonavlyssning. 

 

2.2 Integritetsskyddet i RF 

2.2.1 Skydd mot hemlig telefonavlyssning  

I 1 kap. 2 § RF stadgas att ”den offentliga makten ska utövas med respekt för 

alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och 

värdighet”. Vidare stadgas att det allmänna även ska värna om den enskildes 

privatliv. Lagrummet är emellertid endast ett målsättningsstadgande och är 

således inte av någon större betydelse ur en rättslig synpunkt, då den inte 

anses rättsligt bindande. Istället fungerar bestämmelsen som en metod att 

påverka det allmänna att positivt arbeta för att nå målen som stadgas i 

paragrafen. Den enskilde kan inte föra talan mot det allmänna med stöd av 1 

kap. 2 § RF, eftersom den inte ger upphov till rättigheter för den enskilde på 

samma sätt som de fri- och rättigheter i 2 kap. RF.9  

                                                 
9 Hirschfeldt, Regeringsform (1974:152) 1 kap. 2 §, Lexino 2018-01-02. 
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I 2 kap. 6 § första stycket RF regleras bland annat skyddet mot ”undersökning 

av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig telefonavlyssning 

eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande”. Skyddet 

avser enbart förtrolig kommunikation, vilket innebär att skyddet inte gäller 

exempelvis kameraövervakning av offentliga platser eller kommunikation 

som sker i en folksamling.10 En handling som innebär att postförbindelser 

försvåras eller avbryts, men som inte innebär en granskning av förbindelsen, 

utgör inte ett ingrepp i skyddet för förtrolig kommunikation. Det betraktas 

istället som en begränsning av yttrande- och informationsfriheterna.11 

Skyddet mot hemlig telefonavlyssning gäller både mot avlyssningar som görs 

i realtid samt mot upptagningar av samtal för senare avlyssning.12  

En handling som strider mot förbudet mot hemlig telefonavlyssning och mot 

undersökning av förtrolig försändelse och som inte har stöd i annan lag 

(exempelvis 27 kap. 18 § RB) är straffbelagd enligt 4 kap. 8 och 9 a §§ 

brottsbalken (1962:700), BrB, vilka avser brytande av post- eller 

telehemlighet respektive olovlig avlyssning. 

 

2.2.2 Det utvidgade integritetsskyddet  

Bestämmelsen i 2 kap. 6 § andra stycket RF tillkom i syfte att utvidga skyddet 

mot intrång i den personliga integriteten, för att Sverige skulle nå upp till 

EKMR:s krav på integritetsskyddet.13 I detta lagrum anges att den enskilde, 

utöver första stycket, även är skyddad mot betydande intrång i den personliga 

integriteten. Skyddet förutsätter att den enskilde inte samtyckt till intrånget 

och att åtgärden innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes 

personliga förhållanden. Vidare gäller skyddet endast gentemot det allmänna. 

                                                 
10 Jermsten, Regeringsform (1974:152) 2 kap. 6 §, Lexino 2018-01-01. 
11 Prop. 1975/76:209 s. 123; Jermsten, Regeringsform (1974:152) 2 kap. 6 §, Lexino 2018-

01-01. 
12 Jermsten, Regeringsform (1974:152) 2 kap. 6 §, Lexino 2018-01-01. 
13 Prop. 2009/10:80 s. 175 f och s. 250.  
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Handlingar som sker mellan enskilda människor omfattas således inte av 

bestämmelsen.14 

Begreppen övervakning och kartläggning ska tolkas med utgångspunkt i vad 

begreppen innebär med normalt språkbruk. Vid bedömningen om huruvida 

en åtgärd anses utgöra övervakning eller kartläggning, är inte åtgärdens syfte 

av betydelse, utan vilka effekter åtgärden har. Detta innebär att begreppet 

kartläggning även kan omfatta de situationer där det allmänna inhämtar 

uppgifter för underlag till ett beslut i ett enskilt fall, trots att det primära syftet 

med åtgärden inte är att kartlägga den enskildes personliga förhållanden. 

Information av integritetskänslig natur och som kan anses utgöra kartläggning 

finns lagrad hos bland annat Skatteverket, Försäkringskassan, 

Kronofogdemyndigheten och de brottsbekämpande myndigheterna. Vad 

gäller begreppet övervakning omfattas de åtgärder som faller under de 

hemliga tvångsmedlen. Begreppen kartläggning och övervakning kan ibland 

överlappa varandra, varför det inte är möjligt att föra en tydlig gränsdragning 

mellan begreppen.15 

Vidare omfattar skyddet, som ovannämnt, endast betydande intrång av den 

personliga integriteten. Lagrummet omfattar enbart intrång som till följd av 

åtgärdens intensitet eller omfattning eller med beaktande av uppgifternas 

integritetskänsliga karaktär eller andra omständigheter innebär ett betydande 

ingrepp i den enskildes privata sfär. Vid en bedömning av huruvida en åtgärd 

är att anses som betydande intrång, ska hänsyn tas till åtgärdens omfattning 

och art. Även åtgärdens syfte och andra omständigheter kan vara av betydelse 

vid bedömningen. Syftet av en åtgärd får således inte betydelse vid 

bedömningen om huruvida en åtgärd är att anses som övervakning eller 

kartläggning, men det kan tillmätas viss betydelse vid bedömningen om 

huruvida intrånget är att anses som betydande.16  

Begreppet enskildes personliga förhållanden har samma innebörd som i 

tryckfrihetsförordningen (1949:105) och offentlighet- och sekretesslagen 

                                                 
14 Prop. 2009/10:80 s. 250. 
15 Prop. 2009/10:80 s. 180 f och s. 250. 
16 Prop. 2009/10:80 s. 250. 
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(2009:400), OSL. Vid tolkningen av begreppet får vägledning hämtas från det 

som enligt normalt språkbruk kan läggas i begreppets innebörd. 

Bestämmelsen omfattar vitt skilda slag av information, exempelvis 

namnuppgifter, identifikationsuppgifter, adress, levnadssätt, hälsa och 

familjeförhållanden. Vidare omfattas även information som endast är indirekt 

knuten till den enskildes privata sfär, exempelvis anställningsuppgifter. 

Uppgifter om den enskildes ekonomi torde därutöver omfattas av begreppet 

enskildes personliga förhållanden. Integritetsintrånget betraktas större om 

den enskilde inte har samtyckt till ingreppet.17  

 

2.2.3 Begränsningar av integritetsskyddet i RF 

Integritetsskyddet och skyddet för privatlivet i 2 kap. 6 § RF är en relativ 

rättighet, vilket innebär att rättigheten kan begränsas genom lag, enligt 2 kap. 

20 § första stycket 2 RF. Det råder således lagformskrav för varje begränsning 

av rättigheten som görs.18 Vidare är varje bestämmelse, som negativt påverkar 

den enskildes möjlighet att bruka sin rättighet, inte att anses som en 

begränsning. Vad som utgör en begränsning bedöms istället efter tre faktorer: 

sanktionen, syftet och skyddsområdet. Sanktionen innebär att en begränsning 

i första hand är sådana gärningar från det allmänna som betyder ett fysiskt 

tvång eller en kriminalisering av ett visst handlande. Syftet innebär att 

kriminaliseringen i fråga ska företas i syfte att begränsa en enskilds rättighet, 

annars är det inte att anses som en begränsning. Vidare ska en bestämmelse 

avse det skyddsområde som rättigheten avser. Om det inte avser 

skyddsområdet utgör inte bestämmelsen en begränsning, trots att 

bestämmelsen kan ha betydelse för det faktiska utövandet av rättigheten. 

Även när dessa tre faktorer inte är uppfyllda, kan emellertid en bestämmelse 

anses som en begränsning av en rättighet när det har begränsade effekter. När 

enskilda rent faktiskt tvingas avstå från en rättighet kan en bestämmelse 

komma att anses som en begränsning.19 

                                                 
17 Jermsten, Regeringsform (1974:152) 2 kap. 6 §, Lexino 2018-01-01. 
18 Jermsten, Regeringsform (1974:152) 2 kap. 20 §, Lexino 2018-01-01. 
19 Bull & Sterzel, 2015, s. 91 f. 
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När det har bedömts att bestämmelsen i fråga är en begränsning, är nästa steg 

att besluta huruvida begränsningen är tillåten. 2 kap. 21 § RF föreskriver 

följande krav: 

Begränsningar enligt 20 § får göras endast för att tillgodose ändamål som är 

godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver 

vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och 

inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria 

åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får 

inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan 

åskådning. 

Denna bestämmelse tillkom för att säkerställa att lagstiftaren noggrant 

redogör för de skäl och syften bakom den begränsning som lagstiftaren vill 

införa.20 Det första kravet, godtagbart i ett demokratiskt samhälle, är i sig ett 

vagt begrepp, men viss vägledning av rekvisitets innebörd kan hittas i 1 kap. 

2 § RF, den så kallade målsättningsstadgandet. Exempel på sådant som anses 

godtagbart i ett demokratiskt samhälle är bestämmelser som respekterar 

människors lika värde och den enskildes frihet och värdighet. Bedömningen 

är emellertid i stor omfattning av politisk karaktär och är således mindre 

passande i rättsliga prövningar.21  

Det andra rekvisitet, att begränsningen inte får gå utöver vad som är 

nödvändigt, ger uttryck för proportionalitetsprincipen. Vid bedömningen om 

huruvida en begränsning är proportionerlig ska en avvägning göras om 

huruvida vinsterna med begränsningen överväger det intrång som 

begränsningen medför. Begränsningen måste resultera i det avsedda syftet 

och det får inte finnas mindre ingripande alternativ för att uppfylla syftet med 

begränsningen.22 

Det tredje rekvisitet innebär att begränsningar inte får utgöra ett hot mot den 

fria åsiktsbildningen. Slutligen, får begränsningen inte heller göras på grund 

av politisk, religiös, kulturell eller annan åskådning. Detta utgör en del av 

diskrimineringsskyddet i grundlagen.23  

                                                 
20 Prop. 1975/76:209 s. 153. 
21 Bull & Sterzel, 2015, s. 93. 
22 Bull & Sterzel, 2015, s. 93. 
23 Bull & Sterzel, 2015, s. 93 f.  
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2.3 Skyddet för privatlivet i EKMR 

2.3.1 EKMR i svensk rätt 

Sverige ratificerade EKMR år 1953, men det var inte förrän 1994 som 

konventionen inkorporerades med svensk rätt genom en särskild lag. Denna 

lag utgör än idag gällande rätt. 1 § lag (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna förskriver att EKMR gäller i Sverige. För att 

undvika att efterföljande lagar får företräde framför lagen och konventionen 

genom principen om lex posterior derogat legi priori, infördes ytterligare en 

bestämmelse. I 2 kap. 19 § RF stadgas att en lag eller annan föreskrift inte får 

meddelas i strid med de åtaganden som Sverige har på grund av EKMR. Detta 

lagrum är primärt adresserat till lagstiftaren, men domstolar och myndigheter 

ska till följd av detta inte vara förhindrade att åsidosätta tillämpningen av en 

föreskrift när den strider mot EKMR.24 Den internationella övervakningen av 

mänskliga rättigheter i EKMR är subsidiär i relation till det nationella 

systemet. Detta innebär att det är konventionsstaterna som i första hand har 

ansvaret för att rättigheterna i EKMR efterlevs i landet.25   

 

2.3.2 Integritetsskyddet i EKMR 

Integritetsskyddet i EKMR talas i termer om privatliv. Rätten till respekt för 

privatlivet är en oprecis och vidsträckt rättighet som kan omfatta många 

företeelser. Rätten till ett privatliv återfinns även inom andra rättigheter, 

exempelvis skyddet mot tortyr, då detta utgör en kränkning mot den fysiska 

och psykiska integriteten. Emellertid utgör bestämmelsen om tortyr lex 

specialis. Rätten till respekt för privatlivet i artikel 8 EKMR omfattar således 

                                                 
24 Danelius, 2015, s. 43; artikel 1 EKMR. 
25 Danelius, 2015, s. 41. 
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enbart de rättigheter som anknyter till privatlivet och som inte specifikt finns 

reglerade i EKMR.26  

Skyddet för privatlivet i EKMR finns reglerat i artikel 8.1, varvid det stadgas 

att: ”Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och 

sin korrespondens”. 

Uttrycket att det allmänna ska respektera den enskildes privatliv utgör inte 

enbart en skyldighet för konventionsstaterna att avhålla från ingrepp mot 

rätten till ett privatliv, utan det utgör även en positiv förpliktelse för staterna 

att skydda den enskildes privata sfär. Den positiva skyldigheten kan bland 

annat innebära att staten måste införa lagstiftning som skyddar den enskildes 

privatliv och att den ska förhindra ingrepp mellan enskilda rättssubjekt.27 

Detta innebär att en stat kan handla konventionsstridigt även genom att 

förhålla sig passivt gentemot efterlevandet av rättigheten. Staten måste 

således upprätta tillfredsställande skyddsåtgärder för den enskilde. En stat kan 

även hållas till svars för en faktisk underlåtelse i ett enskilt fall. Ett exempel 

på ett sådant fall är målet Craxi (No. 2) v. Italy där Europadomstolen fann att 

Italien brustit i respekten till privatlivet, genom att ha underlåtit att utreda hur 

uppteckningar från hemlig telefonavlyssning kommit till medias vetskap.28 

I artikel 8 EKMR finns det fyra rättigheter eller intressen som skyddas: 

privatlivet, familjelivet, hemmet och korrespondensen. Ibland överlappar 

dessa rättigheter varandra. Alla fyra rättigheterna faller emellertid under det 

som heter integritet eller privatliv.29 I denna uppsats finns det inget behov av 

att i detalj förklara vad varje rättighet i artikel 8 EKMR stadgar, då de kan 

innefatta en mängd företeelser. Istället är det av betydelse att behandla artikel 

8 EKMR i förhållande till hemlig telefonavlyssning, för att få en förståelse av 

                                                 
26 Danelius, 2015, s. 365. 
27 Danelius, 2015, s. 365; Ehrenkrona, Carl Henrik: [Lag (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, kommentar till art. 8, not 49], i Karnov, internet 2019-04-26. 
28 Craxi (No. 2) v. Italy; Ehrenkrona, Carl Henrik: [Lag (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, kommentar till art. 8, not 50], i Karnov, internet 2019-04-26.  
29 Cameron, 2018, s. 122. 
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hur regleringen skyddar individen specifikt i dessa avseenden. Detta 

behandlas i avsnitt 2.3.4. 

 

2.3.3 Begränsningar av integritetsskyddet i 
EKMR 

Artikel 8.2 EKMR tillåter inskränkningar av rätten till respekt för privatlivet 

under vissa förutsättningar. Artikeln stadgar följande: 

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. 

I detta lagrum kan tre krav urskiljas, för att en inskränkning av rättigheten ska 

anses befogad. Det första kravet anger att inskränkningen måste ha stöd av 

lagen. Detta innebär att inskränkningen ska vara reglerad i nationell rätt. Den 

aktuella lagen måste därutöver uppfylla rimliga anspråk på rättssäkerhet 

(även kallad The Rule of Law). Vad som menas med begreppet rättssäkerhet 

i dessa fall är att lagen ger skydd mot godtycke, att den är tillgänglig för 

allmänheten samt att den är tillräckligt precis så att tillämpningen av lagen är 

tillräcklig förutsebar. Dessa krav innebär inte ett förbud mot 

tolkningsutrymmen. Det innebär blott ett krav på att omfattningen av 

tolkningsutrymmet är relativt tydligt, för att skydda den enskilde mot 

godtyckliga ingrepp.30 

En inskränkning måste vidare syfta till att tillgodose något av de intressen 

som finns specificerade i artikeln. De legitima intressena är allmänt 

formulerade och det är många olika inskränkningar som kan innefattas av 

dessa intressen, då de både utgör allmänna och enskilda intressen. En 

tämligen extensiv tolkning av ändamålen har medgivits konventionsstaterna. 

                                                 
30 Danelius, 2015, s. 369 f. 
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Den är emellertid inte lika extensiv som vid tolkningen av huruvida 

ändamålen är nödvändiga (se nästkommande stycke).31 

Slutligen, måste en inskränkning vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle 

med hänsyn till ett av de uppräknade intressena. Detta ger uttryck för 

proportionalitetsprincipen. Syftet med inskränkningen vägs mot det intrång 

som det innebär för den enskilde. Kravet på att inskränkningen ska vara 

nödvändig, innebär att det ska finnas ett angeläget samhälleligt behov eller 

ett mycket angeläget socialt behov. Vid bedömningen om huruvida en 

inskränkning är nödvändig, medges konventionsstaterna en viss 

bedömningsmarginal, så kallad margin of appreciation. Marginalen är olika 

omfattande beroende på målets karaktär, exempelvis medges en större frihet 

vid ändamål som avser statens säkerhet.32 Bedömningsmarginalet innebär att 

konventionsstaterna medges ett visst utrymme att tillämpa bestämmelserna i 

konventionen på ett flexibelt sätt, för att staterna ska kunna ta hänsyn till 

nationella förhållanden och rättsliga traditioner. Europadomstolen förbehåller 

sig emellertid den slutliga rätten att bedöma om staternas tolkningar strider 

mot konventionens centrala innehåll.33  

 

2.3.4 Rätten till privatliv i förhållande till hemlig 
telefonavlyssning 

I Europadomstolens praxis finns det ett flertal mål som har behandlat rätten 

till privatliv i förhållande till hemlig telefonavlyssning. Hemlig 

telefonavlyssning är en inskränkning av rätten till privatliv, vilket innebär att 

en sådan inskränkning måste uppfylla de krav som ställs i artikel 8.2 EKMR. 

Målet Malone v. The United Kingdom handlade om lagenligheten av en 

hemlig telefonavlyssning. Enligt brittisk rätt fanns det under denna tid inte en 

                                                 
31 Danelius, 2015, s. 369 f; Ehrenkrona, Carl Henrik: [Lag (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, kommentar till art. 8, not 49], i Karnov, internet 2019-04-26. 
32 Danelius, 2015, s. 369 f; Ehrenkrona, Carl Henrik: [Lag (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, kommentar till art. 8, not 49], i Karnov, internet 2019-04-26. 
33 Danelius, 2015, s. 56 f. 
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uttrycklig bestämmelse som gav stöd till användandet av hemlig 

telefonavlyssning. Däremot fanns det en bestämmelse som angav att 

intervenering av telefonkommunikation var tillåtet om det var gjort med 

bemyndigande av statssekreteraren. Europadomstolen framhöll att 

bestämmelsen i fråga inte uppfyllde kravet på lagstöd, eftersom lagen hade 

stora brister i omfattningen och utövningen av hemlig telefonavlyssning. 

Bestämmelsen uppfyllde således inte de uppställda kraven i artikel 8.2 EKMR 

om en giltig inskränkning av integritetsskyddet.34  

Liknande omständigheter återfanns några år senare i målen Kruslin v. France 

och Huvig v. France. Frågan i dessa två mål gällde huruvida hemlig 

telefonavlyssning fanns reglerat i fransk lag. Det fanns, vid målens tidpunkt, 

inget uttryckligt stöd för hemlig telefonavlyssning. Emellertid fanns det 

bestämmelser i fransk rätt som gav domare möjlighet att, i enlighet med lag, 

vidta de utredningsåtgärder som behövdes för att undersöka brottsligheten 

och säkerställa sanningen. Dessa bestämmelser ansågs allt för allmänt hållna, 

då de beviljade en omfattande skönsmässig och godtycklig makt till domare 

att företa åtgärder för att undersöka brottsligheten. Både lagens brist på 

tydlighet kring omfattningen och utövningen av avlyssningen underkändes 

således av Europadomstolen. Därutöver stred lagen både mot 

förutsebarhetskravet och tillgänglighetskravet. Dessa brister resulterade i en 

otillåten inskränkning. Frankrike hade därför kränkt rätten till respekt för 

privatlivet.35 

Frågan om lagstöd har även tagits upp i Europadomstolens Grand Chamber. 

Målet Amann v. Switzerland handlade om en person som blivit uppringd av 

den sovjetiska ambassaden. Samtalsmottagaren blev föremål för hemlig 

telefonavlyssning, då det enligt myndigheterna fanns ett intresse att utreda 

uppringningen på grund av den nationella säkerheten. Domstolen framhöll att 

schweiziska lagen inte uppfyllde kraven på tydlighet kring omfattningen och 

utövningen av åtgärden, eftersom den inte i detalj reglerade skydds- och 

                                                 
34 Malone v. The United Kingdom, 30p och 87p. 
35 Kruslin v. France, 17p., 27p. och 36p; Huvig v. France, 15p., 26p. och 35p.; Cameron, 

2018, s. 130. 



 24 

försiktighetsåtgärder för personer som blivit uppringda av någon som blivit 

föremål för hemlig telefonavlyssning.36 

Efter de ovanstående målen, har det tillkommit ett flertal mål som har 

behandlat samma fråga om lagstöd, exempelvis målet Iordachi and Others v. 

Moldova samt målet Calmanovici v. Romania. I det förstnämnda målet låg 

bristen i lagens tydlighet. I moldavisk rätt specificerades inte de brott och 

personer som kunde bli föremål för hemlig telefonavlyssning. Det fanns inte 

heller reglerade tidsbegränsningar eller bestämmelser om granskning och 

lagring av uppgifter. Domaren i rätten hade också enligt lagen inte tillräcklig 

makt, då denne inte hade befogenhet att granska resultatet av avlyssningen 

eller granska huruvida kraven i lagen var uppfyllda. Detta var åklagarens roll. 

Domaren skulle endast utfärda tillstånd till hemlig telefonavlyssning och 

bevara originalkopior av upptagningar. I det sistnämnda målet förelåg det 

liknande brister på tydlighet. 37   

I målet Ağaoğlu v. Turkey har Europadomstolen även underkänt att hemlig 

telefonavlyssning används med stöd av analog tolkning av bestämmelser om 

beslag av brev, telegram m.m. I sådana situationer föreligger således inte 

lagstöd för hemlig telefonavlyssning.38 

Målen Kopp v. Switzerland och Kvasnica v. Slovakia avsåg hemlig 

telefonavlyssning av advokater. I båda dessa mål fastställde Europadomstolen 

att lagstödskravet inte var uppfyllt. Europadomstolen framhöll även att det 

förelåg oklarheter om hur åtskillnad skulle göras mellan samtal som föll under 

advokatverksamheten och samtal som var av privat art.39  

Andra mål där Europadomstolen har underkänt inskränkningen av rätten till 

respekt för privatlivet är M.M. v. The Netherlands och A. v. France. Det 

förstnämnda fallet handlade om en man som påstods ha gjort sexuella 

närmanden gentemot en kvinna. Kvinnan samtyckte till att polisen avlyssnade 

                                                 
36 Amann v. Switzerland, 7-9p. och 54-55p.; Danelius, 2015, s. 434. 
37 Iordachi and Others v. Moldova, 44-45p. och 47p.; Calmanovici v. Romania; Danelius, 

2015, s. 435. 
38 Ağaoğlu v. Turkey; Danelius, 2015, s. 434. 
39 Kopp v. Switzerland, 73p.; Kvasnica v. Slovakia, 86p.; Danelius, 2015, s. 434. 
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hennes samtal för att hon skulle kunna samla in bevis på mannens påstådda 

brottsliga handlingar. Vid tidpunkten för målet hade nederländsk lag en 

särskild process för att tillåta användningen av hemlig telefonavlyssning. 

Först skulle en preliminär rättslig utredning göras, för att sedan föra vidare 

frågan till en domare som skulle besluta i frågan. Denna process hade inte 

företagits i fallet. Åtgärden hade således inte stöd i den nederländska lagen, 

vilket resulterade i en otillåten kränkning av mannens rätt till respekt för 

privatlivet.40 Målet A. v. France liknade fallet M.M. En person hade i maskopi 

med polisen ringt ett telefonsamtal till A. Personen spelade in samtalet, 

eftersom denne ville framskaffa bevisning som talade för att A. var involverad 

i förberedelser till mord. Inspelningen stred mot artikel 8 EKMR, eftersom 

inskränkningen inte hade stöd i fransk rätt. Enligt fransk lag krävdes det att 

inspelningen hade skett enligt ett rättsligt förfarande och efter ett 

domstolsbeslut.41  

Europadomstolen har även godkänt vissa mål om hemlig telefonavlyssning. 

Ett av dessa mål var Lüdi v. Switzerland som handlade om avlyssning som 

företagits i samband med en utredning om narkotikabrott. Domstolen 

framhöll att den hemliga telefonavlyssningen utgjorde en tillåten 

inskränkning av rätten till respekt för privatlivet.42 Även i målet Klass and 

Others v. Germany godkände Europadomstolen den nationella lagstiftningen. 

Europadomstolen fastställde att konventionsstaterna får använda hemlig 

telefonavlyssning i enlighet med artikel 8.2 EKMR när det är nödvändigt för 

att försvara de demokratiska institutionerna mot terrorism och spioneri. Detta 

gäller dock under förutsättning att det finns en effektiv kontroll mot missbruk 

av systemet. Staterna får således inte ett obegränsat utrymme att utsätta 

personer för hemliga tvångsmedel på grund av den nationella säkerheten och 

följaktligen undergräva demokratin.43 

I målet Roman Zakharov v. Russia sammanställde Europadomstolen de av 

praxis utarbetade minimistandarderna som gäller för konventionsstaternas 

                                                 
40 M.M v. The Netherlands, 11p., 13p. och 45p.; Danelius, 2015, s. 436. 
41 A. v. France, 6-8p. och 38p.; Danelius, 2015, s. 436. 
42 Lüdi v. Switzerland, 38-41p; Danelius, 2015, s. 435. 
43 Klass and Others v. Germany,48-50p.; Danelius, 2015, s. 435 
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användande av hemliga tvångsmedel. Enligt Europadomstolen ska staterna 

reglera följande minimigarantier i nationell lag, för att förebygga 

maktmissbruk: 

- Karaktären av de förseelser som kan ge upphov till beslut om hemlig 

telefonavlyssning, 

- En föreskriven definition av kategorier på de personer som riskerar att 

bli föremål för hemlig telefonavlyssning, 

- En reglerad begränsning av varaktigheten av hemlig 

telefonavlyssning, 

- Reglerade rutiner vid utredning och användning av hemlig 

telefonavlyssning och lagring av erhållna uppgifter, 

- Försiktighetsmått vid utlämnande av uppgifter till andra parter och 

- Vid vilka omständigheter upptagningar kan eller ska raderas eller 

förstöras.44 

                                                 
44 Roman Zakharov v. Russia, 231p. 
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3 Hemlig telefonavlyssning i 
teorin 

3.1 Inledning 

I Sverige finns det fyra hemliga tvångsmedel som kan tillgripas av staten vid 

misstanke om brott. Dessa tvångsmedel består av hemlig telefonavlyssning, 

hemlig övervakning, hemlig kameraövervakning samt hemlig 

rumsavlyssning. I detta kapitel behandlas den teoretiska aspekten av hemlig 

telefonavlyssning. Kapitlet är indelat i tre delar: allmänna principer vid 

användningen av hemlig telefonavlyssning, den teoretiska tillämpningen av 

hemlig telefonavlyssning samt särskilda frågor om hemlig telefonavlyssning. 

Detta kapitel är av betydelse för huvudfrågeställningen, eftersom den utgör 

grund till diskussionen om huruvida den teoretiska tillämpningen är rättssäker 

och i enlighet med integritetsskyddet. 

 

3.2 Allmänna principer vid användningen 
av hemlig telefonavlyssning 

3.2.1 Förenlighet med grundlagen 

Vid användandet av hemliga tvångsmedel ska de brottsbekämpande 

myndigheterna beakta vissa principer, för att undvika att åtgärden strider mot 

grundlagen. Det finns en rad principer som ska beaktas, men nedan sker en 

presentation av tre principer som anses mest relevanta i frågan om hemliga 

tvångsmedel.45  

 

3.2.2 Ändamålsprincipen 

Ändamålsprincipen innebär att de brottsbekämpande myndigheternas 

befogenhet att använda hemlig telefonavlyssning är bunden till de ändamål 

                                                 
45 Westerlund, 2018, s. 22; Lindberg, 2018, s. 20–32. 
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för vilket avlyssningen har beslutats.46 Principen har sin grund i 2 kap. 20 och 

21 §§ RF, vilket stadgar att begränsningar av fri- och rättigheter endast får 

göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt 

samhälle. Vidare får dessa begränsningar aldrig gå utöver det som är 

nödvändigt med beaktande av det ändamål som har föranlett begränsningen.47 

Ändamålet med hemlig telefonavlyssning kommer inte i uttryck i de specifika 

bestämmelserna i 27 kap. RB. Ändamålet måste därför sökas i de generella 

ändamålen med förundersökning. Vid en jämförelse med 23 kap. 2 § RB, kan 

således ändamålet med hemlig telefonavlyssning förklaras vara att åtgärden 

ska bidra till att brotten kan utredas och inhämta eventuell bevisning som kan 

användas i en rättegång.48   

 

3.2.3 Behovsprincipen 

Behovsprincipen säkerställer att brottsbekämpande myndigheter endast 

använder hemlig telefonavlyssning när det föreligger ett påtagligt behov av 

det samt när det inte finns andra, mindre ingripande åtgärder, som kan 

tillgripas för att uppnå syftet med tvångsmedlet.49 Åklagaren måste fastställa 

huruvida den hemliga telefonavlyssningen faktiskt behövs i varje enskilt fall. 

Vidare får omfattningen av åtgärden inte vara större än vad som är sakligt 

befogat. Detta gäller i synnerhet när avlyssningen gäller flera telefonnummer 

eller adresser.50 En åtgärd som företas enbart eller huvudsakligen av 

bekvämlighetsskäl är inte förenlig med behovsprincipen. En annan situation 

som inte är förenlig med behovsprincipen är då omständigheten att det finns 

en misstanke om brott utnyttjas i syfte att utreda ett annat brott, där hemliga 

tvångsmedel inte kan användas, för att misstankegraden skäligen misstänkt 

inte uppnåtts.51 

                                                 
46 Prop. 1988/89:124 s. 26. 
47 Lindberg, 2018, s. 22. 
48 Lindberg, 2018, s. 508. 
49 Prop. 1988/89:124 s. 26. 
50 Lindberg, 2018, s. 25. 
51 Lindberg, 2018, s. 25 f. 
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Hemlig telefonavlyssning är en ingripande åtgärd, vilket innebär att prövning 

av behovet av åtgärden måste göras fortlöpande. När syftet med avlyssningen 

är uppnådd ska användandet av tvångsmedlet upphöra. Detta gäller även när 

det i övrigt inte finns något behov av den hemliga telefonavlyssningen.52 

Behovsprincipen kan anses uttryckt genom 27 kap. 23 § RB, vilket stadgar 

att åklagaren eller rätten omedelbart ska upphäva ett beslut om hemlig 

telefonavlyssning om det inte längre finns skäl för beslutet. 

 

3.2.4 Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipen kommer i uttryck i 27 kap. 1 § tredje stycket RB 

samt i artikel 8 EKMR. Enligt principen får hemlig telefonavlyssning endast 

användas då skälen för avlyssningen uppväger det intrång eller men i övrigt 

som avlyssningen innebär för den misstänkte eller för något annat motstående 

intresse. Detta omfattar direkta följder för den som utsätts för avlyssningen, 

men även indirekta följder av användningen av hemlig telefonavlyssning, 

som exempelvis intrång i tredje mans rättsligt skyddade intressen. I varje 

enskilt fall ska en prövning göras om huruvida arten, styrkan, omfattningen 

och varaktigheten av den hemliga telefonavlyssningen står i rimlig proportion 

till vad som står att vinna med åtgärden.53 Vad gäller hemlig 

telefonavlyssning uppfattas ingreppet ofta som allvarligt, eftersom den 

kränker den personliga friheten och integriteten.54  

När det finns skäl för det, ska ett beslut om att tillåta hemlig telefonavlyssning 

förenas med villkor, för att begränsa integritetsintrånget som åtgärden kan 

innebära, enligt 27 kap. 21 § sjätte stycket RB. I situationer där 

skadeverkningarna från den hemliga telefonavlyssningen inte är rimliga i 

relation till den vinning som åtgärden kan medföra, ska beslutsfattaren avstå 

från att meddela tillstånd om hemlig telefonavlyssning.55 Därutöver bör 

beslutsfattaren väga in den totala effekten av användandet av tvångsmedel. 

                                                 
52 Lindberg, 2018, s. 25. 
53 Prop. 1988/89:124 s. 26. 
54 Westerlund, 2018, s. 23. 
55 Prop. 1988/89:124 s. 27. 
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Det är vanligt förekommande att flera tvångsmedel används mot en och 

samma misstänkt. Effekterna av dessa tvångsmedel kanske var för sig inte 

utgör en kränkning av proportionalitetsprincipen, men när de förenas med 

varandra kan de vara så pass ingripande att åtgärderna strider mot principen.56  

 

3.3 Den teoretiska tillämpningen av 
hemlig telefonavlyssning  

3.3.1 Vad är hemlig telefonavlyssning? 

3.3.1.1 Lagens lydelse 

27 kap. RB reglerar bland annat de fyra hemliga tvångsmedlen. Hemlig 

telefonavlyssning definieras på följande vis i 27 kap. 18 § RB: 

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation innebär att meddelanden, 

som i ett elektroniskt kommunikationsnät överförs eller har överförts till eller 

från ett telefonnummer eller annan adress, i hemlighet avlyssnas eller tas upp 

genom ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av innehållet i meddelandet. 

Detta lagrum är ett undantag från bestämmelserna i 4 kap. 8 och 9 a §§ BrB 

som straffbelägger brytande av post- eller telehemlighet respektive olovlig 

avlyssning. Genom 27 kap. 18 § RB har de brottsbekämpande myndigheterna 

möjlighet att avlyssna fasta och mobila telefoner, samt IP telefoner.57  

 

3.3.1.2 ”Meddelande” i lagens mening 

Den ovanciterade bestämmelsen 27 kap. 18 § RB använder begreppet 

meddelande. I den tidigare lydelsen av lagrummet användes istället termen 

telemeddelande. Telemeddelanden förklarades som ljud, text, bild, data eller 

övrig information, som förs vidare genom radio, ljus eller genom 

elektromagnetiska svängningar och som använder särskilt inrättade ledare.58 

Den nya formuleringen föranledde varken en ändring i sak eller en utvidgning 

                                                 
56 Lindberg, 2018, s. 30. 
57 Lindberg, [Rättegångsbalk (1942:740), kommentar till 27 kap. 18 §, not 1092]. 
58 Lindberg, 2018, s. 489 f. 
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av begreppet. Följaktligen, har termen meddelande samma innebörd som det 

tidigare begreppet telemeddelande.59 

Både muntliga och skriftliga meddelanden kan avlyssnas, exempelvis 

telefonsamtal och sms-meddelanden. Den hemliga telefonavlyssningen kan 

vidare ske i realtid eller vid ett senare tillfälle, det vill säga vid en tidpunkt 

efter det att meddelandet tagits upp av ett tekniskt hjälpmedel. Begreppet 

överförts innebär en möjlighet för de brottsbekämpande myndigheterna att 

även avlyssna historiska uppgifter. Historiska uppgifter är meddelanden som 

finns lagrade hos en operatör och som avser en förfluten tid. För inhämtning 

av sådana uppgifter spelar det ingen roll att meddelanden redan hunnit mottas 

av den misstänkte innan beslutet fattades. Det krävs emellertid tillstånd för 

inhämtning av sådana meddelanden. Det torde inte finnas en begränsning på 

hur långt tillbaka i tiden tillståndet får avse, men inhämtningen måste vara 

nödvändig och proportionerlig. Ett exempel på en historisk uppgift är ett 

meddelande i en röstbrevlåda.60 

 

3.3.1.3 ”Elektroniskt kommunikationsnät” i lagens 
mening 

Lagrummet ovan nämner även begreppet elektroniskt kommunikationsnät. 

Begreppet beskrivs som ”ett system för överföring och i tillämpliga fall 

utrustning för koppling eller dirigering samt passiva nätdelar och andra 

resurser som medger överföring av signaler, via tråd eller radiovågor, på 

optisk väg eller via andra elektromagnetiska överföringsmedier oberoende av 

vilken typ av information som överförs”61. Detta är en mycket teknisk 

definition, men kan kortfattat förklaras att innefatta bland annat telefon- och 

telefaxtrafik, samt e-mailtrafik.62 Begreppet elektroniskt kommunikationsnät 

har utformats på ett tekniskt neutralt sätt och är således inte avgränsat till en 

specifik typ av telefoni. Detta är en medveten formulering, för att 

                                                 
59 Prop. 2011/12:55 s. 127. 
60 Lindberg, Rättegångsbalk (1942:740) 27 kap. 18 §, Lexino 2018-09-01. 
61 1 kap. 7 § Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation. 
62 Westerlund, 2018, s. 146. 
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bestämmelsen ska kunna tillämpas i takt med att tekniken utvecklas i det 

moderna samhället.63  

Det som emellertid bör noteras avseende begreppet elektroniskt 

kommunikationsnät är att hemlig telefonavlyssning som regel endast bör 

företas inom allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationsnät. Ett sådant 

nät är allmänt tillgängligt då det är åtkomligt för en vid krets av individer att 

ansluta sig till nätet, exempelvis när operatörer tillhandahåller olika nät till 

konsumenter eller när ett nät är tillgängligt för alla individer inom ett 

avgränsat geografiskt område.64 Vidare får inte hemlig telefonavlyssning 

hänföra sig till meddelanden som anses vara av mindre betydelse med hänsyn 

till dess begränsade omfattning och omständigheter i övrigt, enligt 27 kap. 20 

§ tredje stycket RB. Detta beror på att dessa meddelanden till följd av sin 

begränsade omfattning inte kan anses vara av allmän 

kommunikationskaraktär. Ett exempel som kan illustrera ett meddelande av 

sådan begränsad omfattning är meddelanden i porttelefonsystem.65 

 

3.3.1.4 ”Telefonnummer eller adress” i lagens mening 

I 27 kap. 18 § första stycket RB beträffande definitionen av hemlig 

telefonavlyssning, uppställs ett krav på att avlyssningen ska avse ett 

specificerat och utpekat telefonnummer eller adress. Detta telefonnummer 

eller denna adress ska vara utpekad innan beslutet om användandet av 

telefonavlyssning fattas.66 En adress förklaras som en icke-fysisk adress, 

varvid meddelanden kan tas emot och skickas. En sådan adress kan bestå av 

telefonnummer, abonnemang, e-mailadress, IP-adress, en kod eller liknande 

adress som kan specificeras och utpekas.67 Ett telefonnummer behöver inte 

vara bunden till ett abonnemang. Det finns således möjlighet att avlyssna ett 

                                                 
63 Lindberg, 2018, s. 516. 
64 Prop. 1992/93:200 s. 90 f.  
65 Prop. 1994/95:227 s. 27. 
66 Lindberg, 2018, s. 512. 
67 Prop. 2011/12:55 s. 62; Lindberg, 2018, s. 490. 
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nummer från ett kontantkort. I sådana fall måste det, i en tillfredsställande 

omfattning, finnas en anknytning mellan numret och en viss person.68   

 

3.3.1.5 ”Hemlighet” i lagens mening 

Per definition innebär hemlig telefonavlyssning att avlyssningen sker i 

hemlighet. Detta rekvisit innebär att en avlyssnad person inte får ha 

kännedom om att ett beslut om hemlig telefonavlyssning har fattats gentemot 

denne. Om en person, under ett telefonsamtal, självmant spelar in samtalet 

utan den andre partens kännedom och senare överlämnar denna inspelning till 

polisen, faller detta inte under definitionen av hemlig telefonavlyssning. 

Ytterligare en situation som faller utanför tillämpningsområdet är då en 

individ samtycker till inspelning av telefonsamtal med en misstänkt. I dessa 

fall krävs således inget tillstånd om hemlig telefonavlyssning. Sådana 

förfaranden faller inte heller under de straffbelagda handlingarna brytande av 

post- eller telehemlighet och olovlig avlyssning.69 

 

3.3.2 När får hemlig telefonavlyssning 
användas? 

3.3.2.1 Förundersökningskravet 

Användandet av hemlig telefonavlyssning regleras i huvudsak i 27 kap. 18 § 

andra stycket RB. Detta lagrum består av fyra punkter som föreskriver de 

omständigheter under vilket tvångsmedlet får användas. Enligt första punkten 

får hemlig telefonavlyssning användas under en förundersökning om brottet 

i fråga har ett minimistraff om fängelse i två år. Således är det huvudsakligen 

grova brott som blir föremål för tvångsmedlet.  

Den andra punkten i lagrummet hänvisar till de uppräknade brotten i 27 kap. 

2 § andra stycket 2–7 RB. De specificerade brotten möjliggör i sig 

användandet av hemlig telefonavlyssning vid en förundersökning. Exempel 

på vilka brott som avses i punkterna 2–7 är sabotage, mordbrand, uppror, 

                                                 
68 Lindberg, Rättegångsbalk (1942:740) 27 kap. 18 §, Lexino 2018-09-01. 
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högförräderi, krigsanstiftan, spioneri och terroristbrott. Dessa brott har en 

särskild ställning i lagstiftningen, för att de är av samhällsfarlig natur.70  

Den tredje punkten i 18 § andra stycket anger att även osjälvständiga brott 

som försök, förberedelser och stämpling till brotten som anges i de två första 

punkterna ger grund för användandet av hemlig telefonavlyssning vid en 

förundersökning. Detta förutsätter dock att det osjälvständiga brottet i fråga 

är straffbelagt i brottsbalken.71  

Vidare i den fjärde och sista punkten i lagrummet, får hemlig 

telefonavlyssning företas avseende ett annat brott, om det med hänsyn till 

omständigheterna kan antas att brottets straffvärde i det enskilda fallet 

överstiger fängelse i två år.  Denna punkt är således ett undantag från 

huvudregeln att brottet ska ha ett minimistraff om fängelse i två år. Vid 

bedömningen av straffvärdet ska de sedvanliga reglerna i 29 kap. BrB 

beaktas.72 

 

3.3.2.2 Skälig misstanke och synnerlig vikt för 
utredningen 

Enligt 27 kap. 20 § första stycket RB får hemlig telefonavlyssning endast 

företas som straffprocessuellt tvångsmedel när någon är skäligen misstänkt 

för ett brott och när åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen. 

Innebörden av begreppet skäligen misstänkt är inte lätt att utröna. Begreppet 

är vagt formulerat och präglat med en viss grad av subjektiv bedömning. 

Bedömningarna kan variera och är inte förutsebara.73 Det finns emellertid 

vissa riktlinjer som har utarbetats och som kan användas som måttstock vid 

en bedömning. Beviskravet skäligen misstänkt kräver en 

sannolikhetsövervikt, det vill säga det ligger på minst 51 % på 

sannolikhetsskalan. Vidare torde det finnas ett krav på en viss grad av 

                                                 
70 Prop. 2013/14:237 s. 175. 
71 Lindberg, Rättegångsbalk (1942:740) 27 kap. 18 §, Lexino 2018-09-01. 
72 Prop. 2002/03:74 s. 33; Lindberg, Gunnel: [Rättegångsbalk (1942:740), kommentar till 

27 kap. 18 §, not 1100], i Karnov, internet 2019-04-08. 
73 Lindberg, 2018, s. 44. 



 35 

individualisering, vilket innebär att en person inte får misstänkas enbart till 

följd av generella uppfattningar om dennes grupptillhörighet. Det måste 

således finnas vissa konkreta och objektiva omständigheter. Detta kan 

illustreras med ett exempel: En person ser, enligt polisen, ut som en 

drogmissbrukare. Personen i fråga kan dock inte anses skäligen misstänkt för 

narkotikabruk enbart för att denne ser ut som en drogmissbrukare, eftersom 

en misstanke inte får grundas enbart på spekulationer och erfarenheter. Om 

detta emellertid förenas med omständigheten att personen börjar smussla med 

fickorna när denne ser polisen, kan det tyda på att personen försöker gömma 

undan narkotika i fickorna. I denna situation torde kravet för skälig misstanke 

vara uppnått, eftersom misstanken har individualiserats i tillräcklig hög grad 

och det bygger på konkreta omständigheter.74  

Utöver kravet på individualisering, finns ett krav på robusthet (även kallad 

utredningskravet). Vid bedömningen och värderingen av bevisen måste 

beslutsfattaren undersöka huruvida alla lämpliga utredningsåtgärder har 

vidtagits. Om viktiga åtgärder inte vidtagits kan det fattas uppgifter i 

underlaget för beslutet. Detta kan illustreras med ett exempel: om en person 

har mördats framför tio vittnen och polisen endast hört vittnesmål från två 

personer, kan en utpekad person anses skäligen misstänkt för mordet. Vid 

beaktande av robustheten skulle emellertid beslutsfattaren ifrågasätta varför 

polisen inte hört de resterande åtta vittnena, då det föreligger en risk för att 

dessa övriga vittnen pekar ut en annan person som mördare.75  

Ytterligare en riktlinje som är viktig vid bedömningen av skälig misstanke är 

kravet på att det ska föreligga ett konkret brott. Detta framgår av 23 kap. 1 § 

RB som reglerar när en förundersökning ska inledas. Dels framgår detta av 

formuleringen att förundersökning ska inledas då det finns anledning att anta 

att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats, dels framgår det av ordet 

förövats. Ordet förövats tyder på att det är ett specifikt brott som har begåtts, 

till skillnad från när en talar om brottslig verksamhet i allmänhet då ordet 

utövats skulle användas. Vid bedömningen av huruvida ett brott 

                                                 
74 Andersson, 2017, s. 45–50. 
75 Andersson, 2017, s. 56–59. 
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konkretiserats i tillräcklig hög grad torde beslutsfattaren finna riktlinjer i de 

krav som normalt ställs på åklagarens gärningsbeskrivning vid åtal. För att 

skäligen misstänka någon kan det således krävas en hänvisning till ett visst 

lagrum. Vidare ska tid och rum kunna fastställas. Frågan om hur precist tid 

och rum ska anges varierar beroende på brottstyp. Slutligen, ska även vissa 

detaljer kring brottets tillvägagångssätt preciseras. Även i detta fall är 

brottstypen avgörande för hur ingående konkretiseringen ska vara.76  

För att de brottsbekämpande myndigheterna ska kunna tillgripa hemlig 

telefonavlyssning som tvångsmedel måste åtgärden vidare vara av synnerlig 

vikt för utredningen. Detta rekvisit innebär inte att en avlyssning måste leda 

till avgörande bevisning som omedelbart resulterar i en fällande dom, utan 

det har oftast endast en indirekt effekt, exempelvis kartläggning av kontakter 

med den misstänkte. Dessa indirekta effekter ger i sin tur upphov till att andra 

åtgärder kan vidtas under förundersökningen. Uttrycket synnerlig vikt för 

utredningen opererar som ett kvalitetskrav för de uppgifter och upplysningar 

som avlyssningen kan ge. Kvalitetskravet säkerställer att hemlig 

telefonavlyssning inte sker för upptagning av obetydliga detaljer som inte har 

någon, eller endast liten, betydelse för utredningen.77 Åtgärden ska ge 

positiva resultat som ger påtagliga och betydande effekter för den enskilda 

förundersökningen.78   

Uttrycket ska vidare säkerställa att hemlig telefonavlyssning endast används 

när det, med hänsyn till utredningsläget, är nödvändigt. De berörda 

uppgifterna ska inte kunna inhämtas genom andra metoder, som är mindre 

ingripande mot den personliga integriteten. Det finns emellertid inte ett 

absolut hinder mot användandet av hemlig telefonavlyssning när inhämtning 

av uppgifter kan ske genom andra metoder. Hindret måste emellertid vara 

sådant att det inte skäligen kan begäras att de brottsbekämpande 

myndigheterna avstår från avlyssning. Ett exempel på en sådan situation är 

då uppgifter kan inhämtas genom skuggning, men detta skulle leda till orimlig 

                                                 
76 Andersson, 2017, s. 59–64; Lindberg, 2018, s. 511; Westerlund, 2018, s. 42 f. 
77 Prop. 1988/89:124 s. 44. 
78 Lindberg, 2018, s. 514. 
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hög personalinsats eller då det finns en avsevärd risk att utredningen avslöjas 

för tidigt.79 Vid bedömningen om huruvida hemlig telefonavlyssning är av 

synnerlig vikt för utredningen ska de enskilda förhållandena och 

omständigheterna beaktas. Det får inte framkomma schablonmässiga 

bedömningar för en viss typ av brott.80  

 

3.3.3 Vem kan bli avlyssnad? 

Som det redan nämnts i avsnitt 3.3.2 kan endast personer som är skäligen 

misstänkta för ett brott bli föremål för hemlig telefonavlyssning. Utöver detta 

krav finns det ytterligare villkor som måste uppfyllas. Hemlig 

telefonavlyssning får avse ett telefonnummer, en annan adress eller en viss 

elektronisk kommunikationsutrustning som under tiden för tillståndet innehas 

eller har innehafts av den skälige misstänkte. Detta gäller även sådana 

nummer, adresser eller elektroniska kommunikationsutrustningar som antas 

ha använts eller kommer att användas av den misstänkte, enligt 27 kap. 20 § 

första stycket 1 RB. Exempel på sådant som kan komma att bli föremål för 

telefonavlyssning är nummer till telefoner som finns installerade i den 

misstänktes hushåll, men vars abonnemang nödvändigtvis inte tillhör den 

misstänktes. Även telefoner på den misstänktes arbetsplats kan bli föremål 

för telefonavlyssning samt telefoner som är tillgängliga för allmänheten, om 

det kan antas att den misstänkte kan förväntas använda dem eller att denne 

har använt dem.81 Detta innebär att även oskyldiga och individer som ej är 

misstänkta för något brott kan avlyssnas, trots att detta inte är syftet med 

avlyssningen. Avlyssning av oskyldiga ska därför undvikas i så stor 

utsträckning som möjligt. Det kan emellertid vara av betydelse att avlyssna 

dessa samtal ifall den misstänkte skulle ta över samtalet någon gång under 

samtalets gång.82  

                                                 
79 Prop. 1988/89:124 s. 44 f; SOU 1998:46 s. 61. 
80 Lindberg, 2018, s. 514. 
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Karnov, internet 2019-04-09. 
82 Lindberg, 2018, s. 520. 
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Vad gäller nummer, adresser och kommunikationsutrustning som den 

misstänkte kan antas använda, krävs konkreta skäl till antagandet. Allmänna 

förklaringar är inte tillräckliga, eftersom de adresser som antas användas av 

den misstänkte brukar tillhöra andra personer än den misstänkte, exempelvis 

make, sambo eller föräldrar. Adressen kan också tillhöra annan individ som 

står den misstänkte nära exempelvis en nära vän eller en partner som inte bor 

i samma hushåll. Vid bedömningen ska den personliga anknytningen beaktas. 

Ju starkare anknytningen är, desto troligare är det att den misstänkte kommer 

att använda adressen. Bedömningen får emellertid inte ske slentrianmässigt.83  

Vidare får annat telefonnummer, adress eller elektronisk 

kommunikationsutrustning bli föremål för avlyssning om det finns synnerlig 

anledning att anta att den misstänkte under tiden för tillståndet kontaktat eller 

kommer att kontakta adressen i fråga, enligt 27 kap. 20 § första stycket 2 RB. 

Synnerlig anledning är ett högt krav som innebär att de brottsbekämpande 

myndigheterna måste vara så gott som säkra på att den misstänkte kommer 

att kontakta eller har kontaktat adressen i fråga. Uppgifter som detta grundar 

sig på ska vidare vara tillförlitliga.84 

Hemlig telefonavlyssning får inte hänföra sig till telefonsamtal eller 

meddelanden där någon som uttalat sig, till följd av bestämmelserna i 36 kap. 

5 § andra till sjätte stycket RB inte skulle kunnat höras som vittne om det 

sagda. Detta omfattar exempelvis advokater, läkare, psykologer och präster. 

Om ett sådant meddelande skulle upptäckas måste avlyssningen avbrytas 

omgående. Vidare ska sådana upptagningar omgående förstöras i de delar 

som innefattar förbudet, enligt 27 kap. 22 § tredje stycket RB. 

 

 

3.3.4 Vem får besluta om hemlig 
telefonavlyssning? 

Ansökan om tillstånd att använda hemlig telefonavlyssning som tvångsmedel 

prövas och beslutas av rätten på ansökan av åklagaren. I tillståndet måste tiden 
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för vilket tillståndet avser anges. Tiden ska inte bestämmas längre än vad som 

är nödvändigt. Ansökan som avser telefonavlyssning av framtida 

kommunikation får inte avse en längre tid än en månad. Det finns emellertid 

möjlighet att göra en ny ansökan när tiden för det första beslutet har löpt ut. 

Utöver uppgifter om tiden som tillståndet avser, ska det även finnas uppgifter 

om vilket telefonnummer eller adress som avlyssningen avser och vem som 

skäligen misstänks för brottet. Om icke allmänt tillgängliga elektroniska 

kommunikationsnät får avlyssnas, måste detta särskilt anges i beslutet, enligt 

27 kap. 21 § RB. 

Trots att det är rätten som ska fatta beslut om hemlig telefonavlyssning, har 

åklagaren en möjlighet att fatta interimistiska beslut. Detta gäller när det kan 

befaras att inhämtande av rättens tillstånd skulle resultera i en fördröjning av 

väsentlig betydelse för utredningen, enligt 27 kap. 21 a § RB. Åklagaren ska 

vidare endast fatta interimistiska beslut när det finns risk för att ändamålet 

med åtgärden skulle gå förlorad om ett tillstånd från rätten skulle inväntas. En 

sådan situation kan vara när den misstänkte använder ett telefonnummer som 

inte omfattas av ett tidigare meddelat tillstånd avseende samma person. 

Ytterligare ett exempel är när en person har blivit föremål för hemlig 

övervakning i syfte att undersöka om denne kan anses skäligen misstänkt. Om 

övervakningen har lett till att personen i fråga kan anses skäligen misstänkt 

måste övervakningen upphöra, eftersom ändamålet med tvångsmedlet har 

uppnåtts. I en sådan situation kan det finnas skäl att omedelbart fatta ett beslut 

om hemlig telefonavlyssning. Interimistiska beslut är därutöver avsedda att 

användas när det inte är möjligt att få fram ett snabbt beslut från rätten, 

exempelvis på natten. Under domstolens öppettider, bör interimistiska beslut 

endast vara aktuella i undantagsfall.85  

Vid ett interimistiskt beslut måste åklagaren utan dröjsmål skriftligen anmäla 

beslutet till rätten i enlighet med 27 kap. 21 a § RB. Utan dröjsmål innebär 

att anmälan i princip ska göras så fort någon hos domstolen kan ta emot den. 

Emellertid, råder vanligtvis sekretess för flera av uppgifterna som anges i 
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ansökan, vilket innebär att personkretsen som kan ta emot anmälan är 

tämligen begränsad.86 Vidare ska skälen för beslutet anges i anmälan. 

Därefter ska rätten skyndsamt pröva ärendet. Rätten kan upphäva ett 

interimistiskt beslut om den bedömer att det inte finns skäl för åtgärden. I de 

fall där beslutet har verkställts och rätten därefter beslutar att det inte fanns 

skäl för hemlig telefonavlyssning, får de inhämtade uppgifterna inte användas 

i brottsutredningen till nackdel för den misstänkte eller någon annan som 

uppgiften avsåg, enligt 27 kap. 21 a § RB. Uppgifterna får emellertid 

användas om det är till fördel för den avlyssnade, exempelvis om uppgifterna 

friar denne från brottsmisstankarna.87 

 

3.4 Särskilda frågor om hemlig 
telefonavlyssning 

3.4.1 Introduktion  

I detta avsnitt behandlas särskilda frågor om hemlig telefonavlyssning. Dessa 

frågor har placerats i ett separat avsnitt för en mer pedagogisk behandling av 

hemlig telefonavlyssning. I detta kapitel behandlas bland annat 

överskottsinformation, hantering av uppgifter som erhållits genom hemlig 

telefonavlyssning, offentliga ombud i mål om hemlig telefonavlyssning och 

underrättelse till enskild om användningen av hemlig telefonavlyssning. 

 

 

3.4.2 Överskottsinformation i samband med 
hemlig telefonavlyssning 

När de brottsbekämpande myndigheterna tillgriper hemlig telefonavlyssning, 

kan ibland andra kriminella handlingar uppdagas som utgör brott vilket 

saknar samband med brottet som den skäliga misstanken avser och som legat 

till grund för beslutet om hemlig telefonavlyssning. Detta kallas 
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överskottsinformation. De uppgifter som uppdagas får användas för att utreda 

det andra brottet. En förundersökning eller motsvarande brottsutredning får 

emellertid enbart påbörjas till följd av dessa uppgifter, om det för brottet är 

föreskrivet minst fängelse i ett år och om det kan antas att brottet inte enbart 

leder till böter, enligt 27 kap. 23 a § första stycket 1 RB. 

Överskottsinformation kan avse personen mot vilken den ursprungliga 

förundersökningen gäller, en annan person som på ett annat sätt funnits med 

i förundersökningen eller en person som inte alls varit föremål i den 

ursprungliga förundersökningen.88 Det sistnämnda aktualiserades i NJA 2001 

s. 535 där frågan handlande om uteslutning av en advokat ur Sveriges 

advokatsamfund, när polisen genom hemlig telefonavlyssning fått reda på att 

advokaten vidarebefordrat information från en häktad klient till den mot 

vilken avlyssningen riktades. Uppgiften utgjorde överskottsinformation.89 

Det är vidare alltid möjligt att inleda en förundersökning eller liknande 

brottsutredning om det finns särskilda skäl. Enligt 27 kap. 23 a § första stycket 

2 RB behöver inte i sådana fall de ovanstående kraven vara uppfyllda. 

Särskilda skäl föreligger när det är av ett väsentligt allmänt intresse att brottet 

i fråga utreds och åtal väcks, exempelvis vid brotten övergrepp i rättssak och 

falsk angivelse.90  

Vid överskottsinformation om förstående brott, får de uppdagade uppgifterna 

användas för att förhindra brottet i fråga enligt 27 kap. 23 a § tredje stycket 

RB. Begreppet förstående brott innefattar planerade brott samt ej genomförda 

straffbara eftergärningar till det brott för vilket beslutet om tvångsmedel 

fattades.91 
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3.4.3 Hanteringen av uppgifter som erhållits 
genom hemlig telefonavlyssning 

Upptagningar eller uppteckningar som har gjorts vid hemlig 

telefonavlyssning ska granskas snarast möjligt. Begreppet upptagning syftar 

till originalmaterialet som hemlig telefonavlyssning frambringar, medan 

uppteckning kan vara anteckningar som gjorts vid en avlyssning eller 

utskrifter av samtal. Det är enbart rätten, undersökningsledaren och åklagaren 

som har rätt att granska upptagningar och uppteckningar. Vidare får 

granskningen av upptagningar och uppteckningar delegeras till sakkunnig, 

annan för utredningen anlitad person (exempelvis en polisman) eller övriga 

personer som hörs i målet, enligt 27 kap. 24 § första stycket RB. Delegering 

får inte ske i allmänna drag, utan det ska avse det enskilda ärendet.92  

Upptagningar och uppteckningar ska bevaras, i de delar uppgifterna är av 

betydelse för utredningen, till den tidpunkt då förundersökningen läggs ner, 

avslutas eller då målet avgjorts slutligt, enligt 27 kap. 24 § andra stycket RB. 

Endast upptagningar och uppteckningar som är av relevans för utredningen 

ska bevaras, vilket innebär att obetydliga uppgifter sållas bort och förstörs 

direkt. Ibland kan det emellertid vara besvärligt att besluta huruvida en 

upptagning eller uppteckning är av betydelse för utredningen, eftersom en 

obetydlig uppgift kan komma att spela en stor roll senare i utredningen. 

Risken för förstöring av viktiga uppgifter är därför stor. Följaktligen får det 

inte ställas alldeles för hårda krav på förstörande av uppgifter innan målet är 

avgjort. Bevarandet av uppgifterna kan vara av betydelse för den misstänkte, 

eftersom denne kan hänvisa till upptagningen i dess originalform om denne 

påstår att det har skett ett missförstånd eller en felöversättning av 

uppgifterna.93 De delar av uppgiften som avser förstående brott, ska 

emellertid bevaras så länge de behövs för att förhindra brottet. Därefter ska 

uppgifterna förstöras, enligt 27 kap. 24 § andra stycket RB.  
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Det ska emellertid noteras att alla uppgifter som hamnar i 

förundersökningsprotokollet och i domen blir allmän handling, följaktligen 

får de inte förstöras om det inte finns stöd för det i bestämmelserna om 

gallring av förundersökningsprotokollet. Material som har lämnats in till 

rätten för huvudförhandling får inte heller förstöras. Material som emellertid 

spelats upp för rätten, men inte lämnats in ska förstöras.94  

Det saknas bestämmelser som uttryckligen reglerar när upptagningar och 

uppteckningar ska förstöras, med undantag från 27 kap. 22 § tredje stycket 

RB som reglerar vilka personer som inte ska avlyssnas (bland annat advokat 

till den misstänkte). Uppgifter som kommer från en avlyssning avseende 22 

§ tredje stycket ska omedelbart förstöras.  Tidigare skulle material som inte 

var av betydelse för utredning förstöras omedelbart, men detta är inte längre 

gällande rätt. Idag anses det emellertid att uppgifter som inte är av betydelse 

för utredningen, ska förstöras omedelbart. Det är inte tillåtet att avvakta med 

förstöringen av irrelevanta uppgifter av administrativa eller praktiska rutiner. 

Detta är emellertid en besvärlig situation, eftersom en obetydlig uppgift kan 

komma att bli en betydlig uppgift längre fram i utredningen. Successiv 

förstöring av material kan därför vara riskfyllt.95 Europadomstolaren har 

vidare beslutat i två mål att förstöring av sådant material strider mot EKMR, 

eftersom sådant beslut ödelägger möjligheten för rätten och den misstänkte 

att bedöma huruvida uppgifterna är av relevans.96 Åklagarmyndigheten är 

därför försiktig med förstörandet av material.97  

 

3.4.4 Offentligt ombud i mål om hemlig 
telefonavlyssning 

Eftersom hemlig telefonavlyssning är hemligt för den misstänkte, kan denne 

inte själv bevaka sina intressen och skydda sig mot det integritetsintrång som 

åtgärden innebär. Därför har lagstiftaren lämnat över denna uppgift till 

                                                 
94 Lindberg, 2018, s. 501. 
95 Lindberg, 2018, s. 501. 
96 Natunen v. Finland, 48-50p.; Janatuinen v. Finland, 50-53p.; Lindberg, 2018, s. 501. 
97 Lindberg, 2018, s. 501. 
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offentliga ombud, som ska bevaka den enskildes integritetsintressen i mål hos 

domstolen enligt 27 kap. 26 § RB. Det offentliga ombudet har rätt att ta del 

av allt som förekommer i ärendet. Vidare har denne rätt att yttra sig i ärendet 

och överklaga beslutet som rätten fattar. 

Bestämmelsen om offentliga ombud har utformats i syfte att skapa en mer 

kontradiktorisk process i ärenden om hemliga tvångsmedel. Det offentliga 

ombudets uppgift är emellertid inte att företräda den enskilde personligen, 

eftersom företrädarskapet i sådana fall endast skulle vara fiktivt. Ombudet 

kan naturligtvis inte kontakta sin klient eller erhålla uppgifter från denne. 

Vidare skulle det uppfattas som att ombudet har en förpliktelse att överklaga 

varje tillståndsbeslut som fattas av rätten. Istället, är det offentliga ombudets 

uppgift att företräda den enskildes integritetsintressen i allmänhet. Ombuden 

förordnas således inte en särskild person, utan ska verka för en allsidig 

belysning av omständigheterna i målet, vilket även innefattar tredje mans 

intressen. Ombudets uppgift är vidare inte att systematiskt överklaga varje 

tillståndsbeslut som fattas av rätten. Ett beslut överklagas endast när ombudet 

bedömer att beslutet inte är förenligt med lagen eller att rätten bedömt 

felaktigt med hänsyn till andra motstående intressen.98  

Regeringen förordnar personer som anses lämpliga att vara offentliga ombud 

för en period om tre år i sänder. Regeringen inhämtar förslag på lämpliga 

kandidater från Sveriges advokatsamfund och Domarnämnden. Under de tre 

åren kan emellertid fler personer förordnas för resterande del av 

treårsperioden om det finns behov av detta. När förordnandet upphör får 

offentliga ombud slutföra de uppdrag som påbörjades innan upphörandet. För 

att en person ska kunna förordnas som offentligt ombud krävs det att personen 

i fråga är svensk medborgare och är eller har varit advokat eller ordinarie 

domare. Offentliga ombud får vidare inte vara försatta i konkurs eller ha 

förvaltare, enligt 27 kap. 27 § RB. 

Regeringen förordnar som nämnts offentliga ombud på ett generellt plan. Det 

är därefter rätten som beslutar om vem som ska vara offentligt ombud i det 

                                                 
98 Prop. 2002/03:74 s. 23 f. 
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enskilda målet. Detta system har utformats för att säkerställa att de offentliga 

ombuden är oavhängiga.99 Rätten utser ett offentligt ombud så snart som 

möjligt efter att en ansökan eller anmälan om hemlig telefonavlyssning 

inkommit. Sammanträde ska hållas så snart som möjligt. Som huvudregel ska 

både åklagaren och det offentliga ombudet närvara vid sammanträdet i 

enlighet med 27 kap. 28 § RB.100 Rätten får emellertid i undantagsfall fatta 

beslut om hemliga tvångsmedel utan ett offentligt ombuds närvaro. Sådana 

fall kan vara när ärendet är så brådskande att beslutet inte kan vänta tills 

kontakt med ett offentligt ombud upprättats eller när rätten inte kan nå ett 

offentligt ombud som kan infinna sig vid rätten med kort varsel eller beredas 

tillfälle att yttra sig före sammanträdet.101  

Uppdraget som offentligt ombud gäller även i högre rätt om målet överklagas 

till nästa instans, enligt 27 kap. 28 § RB. Offentliga ombud ska som 

huvudregel inte överta varandras ärenden, eftersom detta kan äventyra 

sekretessen som råder i samband med hemliga tvångsmedel. Det finns 

emellertid inget formellt hinder mot detta, då sjukdom, jäv och liknande skäl 

kan göra ett övertagande nödvändigt.102   

 

3.4.5 Underrättelse till enskild om användandet 
av hemlig telefonavlyssning 

En person som är eller har varit misstänkt för ett brott ska som huvudregel 

underrättas om att denne har utsatts för hemlig telefonavlyssning, enligt 27 

kap. 31 § RB. Detta gäller som huvudregel även när den hemliga 

telefonavlyssningen avsett adress som innehas av en annan person än den 

misstänkte. 

Underrättelsen ska lämnas så snart det kan ske utan men för utredningen, 

enligt 27 kap. 31 § fjärde stycket RB. Det får emellertid inte lämnas senare 

än en månad efter att förundersökningen avslutades. Ett undantag från 

                                                 
99 Prop. 2002/03:74 s. 26. 
100 Prop. 2002/03:74 s. 27.  
101 Prop. 2002/03:74 s. 27. 
102 Prop. 2002/03:74 s. 27 f. 
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skyldigheten att underrätta den misstänkte eller annan person att denne blivit 

avlyssnad, är exempelvis då den misstänkte fått del av utredningen där det 

framgår att hemlig telefonavlyssning har använts. Ytterligare ett undantag 

från underrättelseskyldigheten är då det med hänsyn till omständigheterna 

uppenbart är utan betydelse, enligt 27 kap 31 § femte stycket RB.103 Exempel 

på sådana fall är då innehavaren av en avlyssnad adress är målsägande som 

bistår åklagaren.104  

Ibland kan det även av sekretesskäl vara opassande att underrätta en misstänkt 

eller annan person om att denne blivit utsatt för hemlig telefonavlyssning. 

Även i dessa fall får underrättelseskyldigheten ge vika fram till dess att 

sekretess inte längre gäller. Sådana situationer kan exempelvis föreligga då 

uppgiften rör Sveriges förbindelser med en annan stat. En underrättelse 

behöver inte lämnas om det, på grund av sekretesskäl, inte har kunnat lämnas 

inom ett år från det att förundersökningen avslutades, enligt 27 kap. 33 § RB. 

En prövning i fråga om underrättelse, när det kan befaras att sekretess 

föreligger, ska dels göras när förundersökningen avslutas, dels senast när 

ettårsfristen löper ut. En fortlöpande bevakning ska göras när det finns skäl 

till det. Förhandsbedömningar om huruvida sekretessen kommer att hindra 

underrättelse inom ett år får inte göras.105  

Underrättelse ska aldrig lämnas då förundersökningen gäller vissa specifika 

brott som ligger inom Säkerhetspolisens verksamhetsområde, enligt 27 kap. 

33 § RB. Exempel på sådana brott är sabotage och terroristbrott. Orsaken till 

att underrättelse aldrig ska lämnas i dessa fall, är för att de på grund av 

sekretess i princip alltid skulle behöva skjutas upp för att sedan underlåtas. 

En motsatt reglering skulle endast resultera i en onödig administrativ 

belastning.106 

                                                 
103 Lindberg, Gunnel: [Rättegångsbalk (1942:740), kommentar till 27 kap. 31 §, not 1202], i 

Karnov, internet 2019-04-19. 
104 Prop. 2006/07:133 s. 84. 
105 Lindberg, Gunnel: [Rättegångsbalk (1942:740), kommentar till 27 kap. 33 §, not 1207], i 

Karnov, internet 2019-04-19. 
106 Prop. 2006/07:133 s. 48.  
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Underrättelsen ska innehålla uppgifter om vilket tvångsmedel som har 

använts och under vilken tid det har skett, enligt 27 kap. 32 § RB. Innehavaren 

av ett telefonnummer eller annan adress ska underrättas om hela den tid som 

avlyssning pågick, medan en misstänkt som samtidigt inte är innehavaren av 

telefonnumret eller annan adress endast underrättas om den faktiska tiden 

denne blev avlyssnad.107 Vidare ska den misstänkte bli underrättad om vilken 

brottsmisstanke som har legat till grund för avlyssningen. Den som inte är 

eller har varit misstänkt för brott ska underrättas om detta. Därutöver ska det, 

enligt 27 kap. 32 § RB, anges vilket telefonnummer, annan adress eller 

elektronisk kommunikationsutrustning som har varit föremål för den hemlig 

telefonavlyssningen. 

 

3.4.6 Preventivlagen 

Preventivlagen reglerar tvångsmedelsanvändningen i relation till särskilt 

allvarliga brott. Den väsentliga skillnaden mellan rättegångsbalkens och 

preventivlagens bestämmelser är att preventivlagen varken kräver att den 

hemliga telefonavlyssningen sker under en förundersökning eller att det 

föreligger skälig misstanke om brott. Ytterligare en skillnad är att 

preventivlagen är tillämplig när det finns risk för att ett brott kommer att 

begås. Detta innebär att användningen av hemlig telefonavlyssning förflyttas 

till ett tidigare stadium. Genom preventivlagen är det möjligt att tillämpa 

hemlig telefonavlyssning innan ett brott har inletts eller till och med innan 

planeringsstadiet för brottet har inletts. 

Preventivlagen är tillämplig då det med hänsyn till omständigheterna finns en 

påtaglig risk för att en enskild kommer utöva brottslig verksamhet som avser 

de uppräknade brotten i 1 § preventivlagen. Exempel på de brott som nämns 

i 1 § preventivlagen är uppror, högförräderi, spioneri, krigsanstiftan och 

terroristbrott. Dessa brott anses särskilt allvarliga och faller i största del under 

Säkerhetspolisens verksamhetsområde. Men även andra brott som mord och 

människorov anges i lagen, vilket faller inom den öppna polisens 

                                                 
107 Prop. 2006/07:133 s. 85. 
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verksamhetsområde.108 Tillstånd om hemlig telefonavlyssning får även 

meddelas när det finns en påtaglig risk för att en organisation eller en grupp 

kommer att utöva brottslig verksamhet som avser de uppräknade brotten samt 

när det kan befaras att en enskild som tillhör eller verkar för organisationen 

eller gruppen medvetet kommer att främja verksamheten, enligt 1 § 

preventivlagen. 

Omständigheter som ligger till grund för användningen av hemlig 

telefonavlyssning enligt preventivlagen, får inte likna allmänna bedömningar 

eller spekulationer, utan omständigheterna ska vara konkreta och faktiska i 

relation till enskilda fall eller händelseförlopp. Detta uttrycks i lagen som att 

det måste finnas en påtaglig risk för utövning av brottslig verksamhet. Risken 

ska gälla en tydlig förutsebar utveckling med hänsyn till omständigheterna. 

Vidare ska det föreligga sannolikhet för att utvecklingen kan inträffa. Lagen 

använder begreppet brottslig verksamhet, vilket tyder på att det inte behöver 

föreligga en risk för ett konkretiserat brott, men den brottsliga verksamheten 

ska emellertid avse något av de brott som anges i 1 § preventivlagen. 

Omständigheter som kan utgöra påtaglig risk för utövning av brottslig 

verksamhet kan vara att personen i fråga gjort vissa uttalanden, hotelser eller 

andra konkreta handlingssätt som kan ge upphov till antagandet att denne 

kommer att utöva den brottsliga verksamheten. Antaganden som grundas på 

faktumet att en enskild tillhör eller sympatiserar med en organisation eller 

grupp är inte tillräcklig i sig för att det ska föreligga en sannolikhet för 

brottslig verksamhet. Sådan tillhörighet kan dock i förhållande till andra 

omständigheter innebära en påtaglig risk. Det ligger emellertid i sakens natur 

att en absolut utredning av de omständigheter som ligger till grund till 

misstanken inte kan företas. Det är svårt att göra riskbedömningar om 

huruvida ett brott kan komma att begås. Detta innebär dock inte att 

prövningarna får bli slentrianmässiga.109   

Enligt 5 § preventivlagen får hemlig telefonavlyssning endast användas när 

åtgärden är av synnerlig vikt för att förhindra den brottsliga verksamheten och 

                                                 
108 Prop. 2005/06:177 s. 1. 
109 Prop. 2005/06:177 s. 83; Prop. 2013/14:237 s. 195 f; NJA 2009 s. 917. 
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när det används i enlighet med proportionalitetsprincipen. Synnerlig vikt har 

samma innebörd som i 27 kap. 20 § RB (se avsnitt 3.3.2).110 För en mer 

ingående förklaring av proportionalitetsprincipens innebörd, se avsnitt 3.2.4.  

 

3.4.7 Sekretess 

I fråga om hemliga tvångsmedel och handläggningen kring användandet av 

dem, gäller sekretess i hela rättskedjan. Detta innebär att sekretess gäller både 

hos polisen, hos åklagaren och i domstolarna.111 Sekretessen regleras i OSL. 

Det finns inga bestämmelser om sekretess som specifikt reglerar 

handläggningen av mål som avser hemliga tvångsmedel. Istället gäller de 

generella bestämmelserna i 18 och 35 kap. OSL om sekretess till skydd för 

allmänna och enskilda intresset av att förebygga eller beivra brott.112  

Offentliga ombud omfattas inte av regleringen om sekretess i OSL, men det 

finns en särskild bestämmelse, 27 kap. 30 § RB, som föreskriver en 

tystnadsplikt. Denna bestämmelse stadgar att offentligt ombud inte 

obehörigen får röja vad de fått kännedom om i ett ärende. Ett offentligt ombud 

som bryter mot tystnadsplikten kan dömas för brott mot tystnadsplikt enligt 

20 kap. 3 § BrB.113 Uppgifter som blir föremål för tystnadsplikten är de 

uppgifter som omfattas av sekretess hos polis, åklagare och i domstolen.114 

 

                                                 
110 Prop. 2005/06:177 s. 57. 
111 Lindberg, 2018, s. 493. 
112 Lindberg, 2018, s. 493. 
113 Westerlund, 2018, s. 166. 
114 Lindberg, Gunnel: [Rättegångsbalk (1942:740), kommentar till 27 kap. 30 §, not 1195], i 

Karnov, internet 2019-04-16. 
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4 Praktisk tillämpning av 
hemlig telefonavlyssning 

4.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras den praktiska tillämpningen av hemliga 

tvångsmedel. Kapitlet inleds med en redovisning av några av de 

rättssäkerhetsgarantier som det allmänna har tillförsäkrat de enskilda vid 

användningen av hemliga tvångsmedel. Därefter presenteras den statistik som 

finns tillgängligt avseende användandet av hemlig telefonavlyssning under de 

senaste fem åren (2013–2017).115 Vidare redovisas några av de offentliga 

uttalanden som SIN har gjort vid sin tillsyn av de brottsbekämpande 

myndigheternas användning av hemlig telefonavlyssning. Kapitlet avslutas 

med uttalanden som gjorts av yrkesverksamma jurister i programmet Veckans 

juridik, där juristerna diskuterar den kritik som har förts mot de 

brottsbekämpande myndigheternas hantering av hemlig telefonavlyssning. 

Detta kapitlet utgör grundläggande kunskap för läsaren för den slutliga 

diskussionen avseende den praktiska tillämpningen av hemlig 

telefonavlyssning och dess överensstämmelse med rättssäkerheten och 

integritetsskyddet. 

 

4.2 Rättssäkerhetsgarantier i förhållande 
till hemlig telefonavlyssning 

Eftersom telefonavlyssning per definition är hemlig, är den misstänkte inte 

medveten om att denne utsätts för denna integritetskränkande åtgärd. Den 

misstänkte har därför ingen möjlighet att, i ett kontradiktoriskt förfarande, 

försvara sig mot sådana angrepp. Denne har inte heller möjlighet att överklaga 

ett sådant beslut om tillstånd. Det är emellertid inte enbart den misstänkte och 

dennes personkrets som avhålls från insyn i de brottsbekämpande 

                                                 
115 Statistik avseende 2018 har vid tidpunkten av denna uppsatsskrivning inte ännu 

offentliggjorts. 
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myndigheternas åtgärder. Även samhället i stort har väldigt begränsad insyn 

i myndigheternas verksamhet avseende hemliga tvångsmedel. Sekretess kring 

hemlig telefonavlyssning gäller i förhållande till hela rättskedjan. Det finns 

emellertid vissa åtgärder som vidtagits för att säkerställa att användningen av 

hemlig telefonavlyssning sker på ett demokratiskt och rättssäkert sätt.116 

Först och främst ska den misstänkte som huvudregel underrättas om att 

hemlig telefonavlyssning har använts mot denne, se avsnitt 3.4.5. De 

brottsbekämpande myndigheterna har emellertid en rad möjligheter att frångå 

denna huvudregel, vilket i praktiken innebär att den misstänktes rättigheter i 

detta avseende inte är så starkt som det ger sken av.117 En annan 

rättssäkerhetsgaranti är de offentliga ombuden, som bevakar den enskildes 

integritetsintressen. Ombudens arbetsuppgifter och insyn gäller emellertid 

endast i förhållande till enskilda fall. Således är denna insyn inte en allmän 

helhetssyn på användningen av tvångsmedel.118  

Vidare finns en parlamentarisk kontroll över tvångsmedelsanvändningen. 

Denna kontroll innefattar en skyldighet för regeringen att redogöra för 

användandet av hemliga tvångsmedel varje år. Detta sker genom en skrivelse 

till riksdagen.119 I skrivelsen ska det bland annat anges hur många tillstånd 

som givits till de olika hemliga tvångsmedlen, vilka brott som tillstånden har 

avsett och vilken nytta som åtgärderna har haft i utredningen.120 Uppgifterna 

är emellertid schabloniserade och avser endast ett fåtal konkreta fall av 

användandet av hemlig telefonavlyssning. Problematiken kring regeringens 

skrivelser är att innehållet i dem har ändrats genom åren, vilket har försvårat 

en jämförelse av användandet.121 Ett försök till en sådan jämförelse sker 

emellertid i avsnitt 4.3. 

Ytterligare en rättssäkerhetsgaranti är den tillsyn som utövas av 

Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK). Tillsynen utövas 

                                                 
116 Lindberg, 2018, s. 486 f. 
117 Lindberg, 2018, s. 486. 
118 Lindberg, 2018, s. 486. 
119 Lindberg, 2018, s. 487. 
120 Prop. 2013/14:237 s. 133. 
121 Lindberg, 2018, s. 488. 
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emellertid inte systematiskt och det är inte av en heltäckande natur, eftersom 

denna tillsyn är extraordinär. Den ordinära tillsynen av användandet av 

hemliga tvångsmedel utövas av SIN. Deras arbete är emellertid avgränsat till 

de brottsbekämpande myndigheterna. Detta innebär att tillsynen inte avser 

domstolarnas handläggning. SIN:s arbetsuppgifter är att utöva tillsyn över 

enskilda fall om användning av hemliga tvångsmedel, lämna offentliga 

uttalanden om de enskilda fallen som granskats, kontrollera på uppmaning av 

enskilda om huruvida de utsatts för hemliga tvångsmedel och granska om 

handläggningen av enskilda fall av hemliga tvångsmedel har skett i enlighet 

med lag.122 Några av de uttalanden och granskningar som SIN har företagit 

presenteras i avsnitt 4.4. 

 

4.3 Statistik om användandet av hemlig 
telefonavlyssning 

4.3.1 Introduktion 

Statistik avseende användningen av hemliga tvångsmedel offentliggörs 

genom regeringens årliga skrivelse till riksdagen samt genom en årlig rapport 

som Åklagarmyndigheten utfärdar i samverkan med de andra 

brottsbekämpande myndigheterna och på uppdrag av regeringen. I skrivelsen 

och rapporten redovisas bland annat uppgift om hur många tillstånd som 

givits till de olika hemliga tvångsmedlen, vilka brott som tillstånden har avsett 

och vilken nytta som åtgärderna har haft i utredningen.123 I detta avsnitt 

redovisas statistik över tvångsmedelsanvändningen under fem år (åren 2013–

2017). Statistik avseende 2018 har ännu inte offentliggjorts, vilket innebär att 

2018 har uteslutits från denna redogörelse. Nedanstående statistik avser 

användningen av hemlig telefonavlyssning som har beslutats enligt 

rättegångsbalkens bestämmelser, om inte annat anges.  

 

 

                                                 
122 Lindberg, 2018, s. 488. 
123 Prop. 2013/14:237 s. 133. 
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4.3.2 Antal personer och antal tillstånd i mål om 
hemlig telefonavlyssning 

Åklagarmyndigheten har under åren redovisat antal personer som har varit 

föremål för hemlig telefonavlyssning och antal tillstånd som har meddelats. 

Det som är skillnaden mellan antal personer och tillstånd är att personer avser 

varje fysisk person, medan tillstånd avser varje enskild adress eller 

telefonnummer. Detta innebär att flera tillstånd kan avse samma person, om 

beslutet om hemliga avlyssningen har avsett flera telefonnummer eller adress 

till den misstänkte. Ett beslut om hemlig telefonavlyssning kan därför 

innefatta flera tillstånd.124 

 2017 2016 2015 2014 2013 

Antal 

personer 

1 378 1 253 1 158 1 235 1 251 

Antal 

tillstånd 

4 465 3 456 3 465 3 564 3 384 

 

Som det framgår av tabellen ovan, har användandet av hemlig 

telefonavlyssning i relation till antalet personer minskat mellan åren 2013 och 

2015. Efter 2015 har dock antal personer ökat. Vad gäller antalet tillstånd har 

nivån på tillstånden hållit sig tämligen stadigt mellan 2013 och 2016, med 

endast marginella skillnader. År 2017 har antalet tillstånd emellertid ökat med 

knappt 1 000 tillstånd. Detta trots att antalet personer som har blivit föremål 

för hemlig telefonavlyssning endast ökat med drygt 120 personer. Ökningen 

av antalet tillstånd har således varit tre gånger större än ökningen av antalet 

personer. Vidare kan det konstateras att antalet tillstånd är betydligt fler än 

antalet personer, vilket tyder på att det är vanligt förekommande att flera 

tillstånd meddelas avseende samma person.125 

 

Åklagarmyndigheten har även fördelat antalet personer och antalet tillstånd 

på brottstyper. I tabellen nedan anges antalet tillstånd per brottstyp och i 

parantes anges antalet personer per brottstyp. 

 

 

                                                 
124 Åklagarmyndigheten, Dnr ÅM2017-2170 s. 4. 
125 Åklagarmyndigheten, Dnr ÅM2017-2170 s. 3 f och s. 9. 
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Brottstyp 2017 2016 2015 2014 2013 

Narkotikabrott 

& -smuggling 

2 201 

(660) 

1 996 

(700) 

2 089 

(639) 

2 292   

(-) 

2 336    

(-) 

Våldsbrott  1 630 

(471) 

815 

(320) 

845 

(293) 

738      

(-) 

661      

(-) 

Sexualbrott & 

människohandel 

123  

(31) 

121  

(20) 

64    

(27) 

36        

(-) 

58        

(-) 

Ekonomiska 

brott 

143  

(63) 

168  

(75) 

131  

(56) 

177      

(-) 

134      

(-) 

Tillgreppsbrott 51    

(29) 

44    

(22) 

69    

(36) 

85        

(-) 

60        

(-) 

Övriga brott 317 

(124) 

312 

(116) 

267 

(107) 

236      

(-) 

135      

(-) 

 

När en studerar den ovanstående tabellen, kan det konstateras att hemlig 

telefonavlyssning främst används vid bekämpandet av narkotikabrott och 

våldsbrott.126 Tillstånd som avser narkotikabrott har ökat under 2017, 

emellertid har narkotikabrottens andel av det totala antalet tillstånd inte ökat. 

Istället har andelen minskat från 58 % till 49 %. Detta beror på att 

tvångsmedelstillstånden för våldsbrott har ökat med 100 % mellan 2016 och 

2017, till följd av ökningen av grova våldet mellan brottsliga personer med 

anknytning till kriminella nätverk i så kallade utsatta områden.127 

 

4.3.3 Antal avslag och interimistiska beslut i 
mål om hemlig telefonavlyssning 

Även statistik om antalet avslag på ansökningar om hemlig telefonavlyssning 

finns tillgängligt för allmänheten såväl som antalet interimistiska beslut som 

har fattats. I nedanstående tabell anges antalet avslag, och i parentes anges 

                                                 
126 Åklagarmyndigheten, Dnr ÅM2017-2170 s. 4 f; Åklagarmyndigheten, Dnr ÅM-A 

2014/1569 s. 3. 
127 Åklagarmyndigheten, Dnr ÅM2017-2170 s. 9. 
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hur många procent som antalet i fråga utgör i förhållande till antalet tillstånd. 

Antalet interimistiska beslut anges också i tabellen. I parantes anges vidare 

antalet interimistiska beslut som därefter inte har fastställts av rätten, det vill 

säga då rätten inte godkänt åklagarens beslut om användandet av hemlig 

telefonavlyssning. 

 

 2017 2016 2015 2014 2013 

Antal avslag 

(%) 

30  

(0,6 %) 

8 

(0,2 %) 

8  

(0,2 %) 

13 

(0,5 %) 

11 

(0,5 %) 

Antal 

interimistiska 

beslut (antal 

beslut som 

inte har 

fastställts av 

rätten) 

 

195 (0) 

 

74 (0) 

 

48 (2) 

 

- 

 

- 

 

Antalet avslag av ansökningar om hemlig telefonavlyssning kan konstateras 

vara väldigt lågt. Under fem år har avslag endast skett i högst 0,6 % av antalet 

tillstånd per år. Emellertid skedde en relativ stor ökning år 2017. Denna 

ökning beror på hur tillstånd betraktas. I ett beslut räknas varje enskild adress 

eller telefonnummer som ett tillstånd. Detta innebär att ett avslagsbeslut som 

innefattar flera adresser till samma misstänkta person betraktas som flera 

avslag. Under 2017 avsåg två ansökningar elva respektive åtta tillstånd, vilka 

kom att avslås. Detta förklarar således den ökade avslagen under 2017.128 

Åklagarens möjlighet att fatta interimistiska beslut infördes år 2015, vilket 

innebär att sådana beslut av naturliga skäl inte har fattats under åren 2013–

2014. Tabellen påvisar att rätten har för vana att fastställa åklagarens beslut 

om hemlig telefonavlyssning. Endast två tillstånd har underkänts av rätten 

under de tre senaste åren. Interimistiska beslut har ökat avsevärt för varje år. 

Detta torde vara en följd av ökad medvetenhet hos de brottsbekämpande 

myndigheterna om möjligheten att fatta interimistiska beslut.129 

 

                                                 
128 Åklagarmyndigheten, Dnr ÅM2017-2170 s. 5 f; Åklagarmyndigheten, Dnr ÅM2016-

308 s. 5; Åklagarmyndigheten, Dnr ÅM-A 2016/0093 s. 5; Åklagarmyndigheten, Dnr ÅM-

A 2014/1569 s. 4. 
129 Åklagarmyndigheten, Dnr ÅM2017-2170 s. 6. 
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4.3.4 Varaktigheten av hemlig 
telefonavlyssning 

Varaktigheten av hemlig telefonavlyssning ska innefatta hela den tid som 

avlyssningen har använts, vilket innebär att även åtgärder som inleddes innan 

året då avlyssningen avslutades ska räknas med. Tabellen nedan avser antalet 

faktiska dagar som hemlig telefonavlyssningen har skett.130 

 

 2017 2016 2015 2014 2013 

Genomsnittlig 

tid, antal 

dagar  

48 50 41 42 36 

Längsta tid, 

antal dagar 

423 626 324 

 

286 336 

Kortaste tid, 

antal dagar 

1 1 1 1 1 

 

Den kortaste tiden som hemlig telefonavlyssning har avsett är en dag för 

samtliga år.  Åklagarmyndigheten har inte kommenterat vad de anser om 

varaktigheten av hemlig telefonavlyssning, men det kan konstateras, genom 

att studera tabellen, att den genomsnittliga tiden för användandet av hemlig 

telefonavlyssning har ökat jämfört med 2013, trots att det inte skett en ökning 

varje år i jämförelse med föregående år. Den längsta tiden för användandet av 

hemlig telefonavlyssning under åren 2013–2017 varierar från ca tio månader 

till ca 21 månader, vilket är en stor skillnad.131 

 

4.3.5 Nyttan av hemlig telefonavlyssning 

I Åklagarmyndighetens rapport mellan 2013–2015 har nyttan av hemlig 

telefonavlyssning framställts genom elva olika scenarier, varvid de erhållna 

uppgifterna har påverkat brottsutredningen på olika sätt.132 Under åren 2013–

2014 har inte samma scenarier rapporterats som under de efterföljande åren. 

                                                 
130 Åklagarmyndigheten, Dnr ÅM2017-2170 s. 6. 
131 Åklagarmyndigheten, Dnr ÅM2017-2170 s. 6; Åklagarmyndigheten, Dnr ÅM-A 

2014/1569 s. 4. 
132 Se exempelvis Åklagarmyndigheten, Dnr ÅM2017-2170 s. 6 f. 
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Följaktligen saknas vissa uppgifter avseende 2013 och 2014 i tabellen nedan.  

I denna uppsats presenteras endast sju av dessa scenarier, för att behålla fokus 

på uppsatsens frågeställning. De scenarier som har valts ut har gjorts på 

grundval av hur betydande denna uppgift har varit för att åtala den misstänkte 

eller föra förundersökningen vidare samt scenarier där integriteten berörs 

särskilt. Nyttan av uppgifterna har bedömts av den åklagare som har varit 

förundersökningsledare i ärendet. Vidare bedöms den endast i ärenden där 

förundersökningen antingen har lagts ner eller där beslut i åtalsfråga har 

fattats.133 Nyttan anges nedan i andel av dessa beslut. Det som emellertid bör 

uppmärksammas, är att nyttan inte graderas. Antingen så är en uppgift av 

nytta eller så är den inte av nytta.134 

 

Nyttan av uppgifterna 2017 2016 2015 2014 2013 

Den misstänkte har kunnat 

åtalas  

35 % 36 % 42 % 24 % 26 % 

Den misstänkte har kunnat 

avföras från utredningen  

16 % 10 % 16 % 10 % 5 % 

Förstärkta misstankar mot 

den misstänkte  

43 % 46 % 56 % 55 % 55 % 

Uppgifterna har använts 

som bevis i 

stämningsansökan 

33 % 32 % 41 % - - 

En effektiv spaning har 

gjorts  

54 % 67 % 61 % - - 

Något annat tvångsmedel 

har kunnat användas mot 

annan person i samma 

förundersökning  

25 % 20%  21 % 24 % 21 % 

Andra brott har kunnat 

utredas i annan 

förundersökning  

5 % 9 % 11 % 12 % 12 % 

 

                                                 
133 Åklagarmyndigheten, Dnr ÅM2017-2170 s. 6 f. 
134 Åklagarmyndigheten, Dnr ÅM2017-2170 s. 10. 
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Genom att studera den ovanstående tabellen, kan det konstateras att nyttan av 

de olika uppgifterna är, i alla förutom ett fall, under 50 %.135 

Åklagarmyndigheten framhåller att nyttan varierar kraftigt mellan de olika 

parametrarna, men att det, på en generell nivå, kan fastställas att nyttan har 

minskat de senaste åren. Detta torde vara en följd av den tekniska 

utvecklingen. Kommunikation idag sker till stor del via appar, istället för 

traditionella telefonsamtal och sms. Apparna har ofta kryptering som 

standardinställning, vilket innebär att meddelandena inte är läsliga för någon 

annan än sändaren och mottagaren av meddelandena. De brottsbekämpande 

myndigheterna kan således inte avlyssna dessa krypterade meddelanden.136 

För att redovisa nyttan på ett mer konkret sätt, ger Åklagarmyndigheten varje 

år exempel på konkreta (men anonymiserade) fall där 

tvångsmedelsanvändningen har bidragit till att kriminella personer har dömts 

för de brott som de har begått. Även regeringen ger exempel på sådana mål i 

skrivelsen till riksdagen.137 Exempelvis har under 2017 hemlig 

telefonavlyssning bidragit till att samtal har kunnat höras mellan en säljare 

och köpare avseende grovt narkotikabrott, vilket resulterade i beslag av ca ett 

kg kokain. Huvudmannen dömdes till fängelse i fem år och fyra månader. 

Ytterligare fem personer dömdes till fängelse.138 Ännu ett fall ägde rum under 

2016 och avsåg bedrägeri med så kallade bluffakturor.  Uppgifter från den 

hemliga avlyssningen resulterade i ett tillslag, där bland annat datorer kunde 

beslagtas. Uppgifter som hittades i datorerna resulterade vidare i avgörande 

bevisning i målet. Detta ledde i sin tur till åtal av 22 personer.139 

I regeringens årliga skrivelse presenteras de uppgifter om användningen av 

hemlig telefonavlyssning, som Åklagarmyndigheten redovisar i den årliga 

rapporten. I skrivelsen ska regeringen redogöra för nyttan av användandet av 

hemliga tvångsmedel. I denna del av skrivelsen är redogörelsen tämligen 

                                                 
135 Åklagarmyndigheten, Dnr ÅM2017-2170 s. 6 f; Åklagarmyndigheten, Dnr ÅM-A 

2014/1569 s. 4 f. 
136 Åklagarmyndigheten, Dnr ÅM2017-2170 s. 10 f. 
137 Se exempelvis Åklagarmyndigheten, Dnr ÅM2016-308 s. 7 f. 
138 Åklagarmyndigheten, Dnr ÅM2017-2170 s. 8. 
139 Åklagarmyndigheten, Dnr ÅM2016-308 s. 8. 
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standardiserad, då skrivelsen från 2013 till 2017 i stort sett har samma lydelse. 

Regeringen framhåller att nyttan av hemlig telefonavlyssning är som störst då 

det förenas med spaning och annat utredningsarbete. Hemlig 

telefonavlyssning bidrar främst till att effektivt spaningsarbete kan företas, att 

misstankar mot den enskilde stärks, att enskilda kan avföras från utredningen, 

att uppgifterna kan utgöra underlag i förhör mot den misstänkte och att 

utredningen på andra sätt kan föras vidare. Hemlig telefonavlyssning leder 

även ofta till beslag av narkotika och vapen. Det utgör därför en mycket viktig 

funktion i brottsutredningar. Nyttan påverkas emellertid negativt av den 

tekniska utvecklingen, där appar används för kommunicering istället för 

sedvanliga telefonsamtal och sms.140 

 

4.3.6 Säkerhetspolisens användning av hemliga 
tvångsmedel 

Uppgifter om säkerhetspolisens användning av hemlig telefonavlyssning är 

knapphändig. Det finns enbart uppgift om antalet beslut som har fattats av 

Säkerhetspolisen. Antalet beslut anges endast i förhållande till hemliga 

tvångsmedel generellt. Det finns således ingen specificerad statiskt avseende 

användandet av hemlig telefonavlyssning. Det är inte heller möjligt att erhålla 

kunskap om besluten har grundats på rättegångsbalkens eller preventivlagens 

bestämmelser, utan den nedanstående tabellen innefattar båda dessa 

regelverk.141  

Säkerhetspolisen 2017 2016 2015 2014 2013 

Antalet beslut om samtliga 

hemliga tvångsmedel 

309 307 377 - - 

 

I tabellen ovan finns det inga uppgifter att redovisa för åren 2014 och 2013, 

eftersom statistik för Säkerhetspolisens användning av hemliga tvångsmedel 

                                                 
140 Regeringen, Skr. 2018/19:19 s. 36-38; Regeringen, Skr. 2017/18:69 s. 30 f; Regeringen, 

Skr. 2016/17:69 s. 34 f; Regeringen, Skr. 2015/16:49 s. 27 f; Regeringen, Skr. 2014/15:36 

s. 24 f. 
141 Åklagarmyndigheten, Dnr ÅM2017-2170 s. 32 f. 
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påbörjades år 2015.142 Säkerhetspolisen har kommenterat minskningen av 

besluten mellan året 2015 och 2016, varvid det angetts att antalet beslut är 

bundet till karaktären på de ärenden som behandlas respektive år. Vissa typer 

av ärenden föranleder användningen av hemliga tvångsmedel i större 

utsträckning än andra ärenden. Minskningen är således att betraktas som en 

normal årlig variation. Samma förklaring ges för den marginella skillnaden 

mellan 2016 och 2017.143 

 

4.4 SIN:s granskning av användningen av 
hemlig telefonavlyssning 

4.4.1 Introduktion 

I detta avsnitt presenteras SIN:s granskning av de brottsbekämpande 

myndigheternas användning av hemlig telefonavlyssning. SIN har bland 

annat i uppgift att utöva tillsyn över enskilda fall om användning av hemliga 

tvångsmedel och lämna uttalanden om de granskande fallen. Avsnittet är av 

betydelse då det ger underlag till besvarandet av uppsatsens 

huvudfrågeställning avseende den praktiska tillämpningen av användningen 

av hemlig telefonavlyssning. Genom att studera den kritik som SIN har riktat 

mot de brottsbekämpande myndigheterna, går det att upptäcka vilka brister 

som finns i användningen av hemlig telefonavlyssning.   

De granskningar som har valts att behandlas i detta avsnitt avser specifikt de 

brottsbekämpande myndigheternas användning av hemlig telefonavlyssning 

eller deras generella hantering av de hemliga tvångsmedlen under de senaste 

fem åren. I granskningarna är det möjligt att hitta tre kategorier av brister, 

vilket presenteras i avsnittet. Dessa tre kategorier är: användandet av hemlig 

telefonavlyssning utan erforderligt tillstånd, brister i 

underrättelseskyldigheten samt brister i förstörelse av material. För att skapa 

                                                 
142 Åklagarmyndigheten, Dnr ÅM-A 2016/0093 s. 21. 
143 Åklagarmyndigheten, Dnr ÅM2017-2170 s. 32 f; Åklagarmyndigheten, Dnr ÅM2016-

308 s. 29 f; Åklagarmyndigheten, Dnr ÅM-A 2016/0093 s. 21. 
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en rättvis bild av användandet av hemlig telefonavlyssning redovisas även 

positiva granskningar som SIN har genomfört. 

 

4.4.2 Användandet av hemlig telefonavlyssning 
utan erforderligt tillstånd 

En allvarlig brist som SIN har upptäckt i flera granskningar är att de 

brottsbekämpande myndigheterna använder hemlig telefonavlyssning när det 

inte finns ett erforderligt tillstånd. Sådana överträdelser inträffar främst när 

det tidigare har fattats ett beslut för hemlig telefonavlyssning, men åklagaren 

därefter upphäver tillståndet innan giltighetstid har löpt ut. När en sådan 

upphävning har skett, får inte hemlig telefonavlyssning fortskrida. Vid en 

granskning av Polismyndigheten i region Öst, uppdagades användningen av 

hemlig telefonavlyssning när det inte fanns erforderligt tillstånd. Förevarande 

fall avsåg två telefonnummer som hade avlyssnats i vart fall tolv timmar efter 

att åklagaren hade beslutat om upphävning. SIN anmälde detta till 

Åklagarmyndigheten, då detta handlande kunde utgöra brott.144 Även i 

granskningen av Polismyndigheten i region Mitt uppdagades ett liknande fall. 

Fallet avsåg ett mobilnummer som hade avlyssnats i vart fall tolv timmar. 

Även detta fall anmäldes till Åklagarmyndigheten.145  

Ytterligare ett exempel på en granskning, där det har uppdagats att hemlig 

telefonavlyssning har använts utan erforderligt tillstånd är granskningen av 

Ekobrottsmyndigheten. Granskningen avsåg myndighetens samtliga 

tvångsmedelsärenden under åren 2015 och 2016. I ett utav ärendena i 

Linköping hade tillstånd om hemlig telefonavlyssning meddelats för två 

telefonnummer som tillhörde en enskild. Åklagaren beslutade att upphäva 

åtgärden för båda telefonnumren innan tillståndstiden hade gått ut. Det fanns 

emellertid ingen dokumentation om att hävningsbeslutet befordrats för 

verkställighet. SIN upptäckte att avlyssning avseende ett utav telefonnumren 

                                                 
144 SIN, Dnr 22-2017 s. 2. 
145 SIN, Dnr 39-2017 s. 2. 
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hade fortsätt tre veckor efter åklagarens beslut om upphävning. SIN anmälde 

även denna händelse till Åklagarmyndighet.146 

 

4.4.3 Brister i underrättelseskyldigheten 

Ytterligare en brist som SIN har upptäckt i de brottsbekämpande 

myndigheternas hantering av hemliga tvångsmedel är rutiner som hänför sig 

till underrättelseskyldigheten. Dessa brister är vanligt förekommande hos de 

brottsbekämpande myndigheterna och det finns en mängd granskningar som 

har uppdagat sådana brister. Ett exempel är granskningen av 

åklagarkammaren i Helsingborg, där den första prövningen om underrättelse 

till enskild inte hade skett inom tidsfristen (en månad) i några av de granskade 

ärendena. I dessa ärenden hade det dröjt mellan två och åtta månader för en 

sådan första prövning att komma till stånd. Enligt åklagarna vid kammaren i 

Helsingborg var dröjsmålet en följd av hög arbetsbelastning, semester och 

bristfällig kommunikation. Vidare har åklagarkammaren inte alls hanterat 

frågan om underrättelse i två av ärendena som granskades. Beslut om 

underrättelse i dessa ärenden fattades först efter att SIN påtalade bristerna, 

vilket resulterade i att den första prövningen i dessa fall kom till stånd först 

fem respektive 22 månader efter att förundersökningen lades ner respektive 

avslutades. SIN framhöll även att det förelåg brister i 

dokumentationsskyldigheten, vilket gör det omöjligt att i efterhand följa 

handläggningsprocessen.147 Liknande fall har funnits vid andra 

åklagarkammare i landet. I exempelvis åklagarkammaren i Halmstad hade 

den första prövningen om underrättelse inte skett inom den lagstadgade 

tidsfristen i en tredjedel av de granskade fallen.148  

En brist som återfinns i flertalet av de brottsbekämpande myndigheternas 

rutiner är det som hänför sig till dokumentationen. Brister i dokumentationen 

vilka avser frågor som när förundersökningen avslutades, när den enskilde 

avfördes från brottsutredningen eller när målet slutligen avgjordes är 

                                                 
146 SIN, Dnr 66-2017 s. 3 och s. 7. 
147 SIN, Dnr 49-2018 s. 12 
148 SIN, Dnr 155-2017  
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allvarliga brister, eftersom dessa uppgifter avgör när tidpunkten för 

underrättelse- eller förstöringsskyldigheten inträder.149  

I några fall har den enskilde inte underrättats om användningen av hemlig 

telefonavlyssning, trots att åtal har väckts mot denne, vilket har grundats på 

uppgifter som har erhållits genom hemliga tvångsmedel. SIN har framhållit 

att den misstänkte har en absolut rätt att bli underrättad om att ett hemligt 

tvångsmedel har använts mot denne i en utredning där åtal har väckts. 

Avsaknaden av en sådan underrättelse innebär en kränkning av den enskildes 

rättigheter.150  

 

4.4.4 Brister i förstöring av material  

I SIN:s tillsynsarbete har även brister uppdagats i förstöringen av material 

som erhållits genom hemliga tvångsmedel. I ett fall i åklagarkammaren i 

Västerås under 2015, dröjde det drygt tre år tills en åklagare hade fattat beslut 

om förstöring av material sedan förstöringstidpunkten hade inträtt. Vidare 

upptäcktes tre fall där beslut om förstöring inte hade fattats mellan sju och tio 

månader. I fem ytterligare fall hade visserligen beslut om förstöring fattats, 

men besluten hade inte verkställts för fyra av dessa ärenden förrän fyra 

månader efter. I det femte fallet hade det dröjt drygt två år tills materialet 

förstördes.151  

Även i granskningen av Polismyndigheten (region Syd och Väst) förekom 

liknande brister. I åtta ärenden hade det dröjt mellan två och fem månader för 

att verkställa besluten om förstöring av material. I 16 ärenden hade det dröjt 

mellan sex och elva månader för att förstöra material från och med tidpunkten 

för besluten. Vidare hade det dröjt mellan ett och två år för förstöringen av 

material i sju ärenden. I sex ärenden har det överhuvudtaget inte varit möjligt 

att fastställa tidpunkten för förstöringen. Polismyndigheten har förklarat att 

bristerna har berott på att sjukskriven personal inte har kunnat förstöra 

                                                 
149 SIN, Dnr 67-2017 s. 7 f; SIN, Dnr 111-2015 s. 8; SIN, Dnr 2144-2014 s. 11. 
150 SIN, Dnr 155-2 s. 9 f; SIN, Dnr 28-2018 s. 10. 
151 SIN, Dnr 44-2016 s. 1 och s. 6. 
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materialet och att besluten om förstöring inte har meddelats till de ansvariga 

utredarna. I flera fall har dröjsmålet inte alls kunnat förklaras.152 SIN 

konstaterade att ”Polismyndigheten på ett flagrant sätt åsidosatt sina 

skyldigheter och att detta inneburit att grundläggande 

rättssäkerhetshetsgarantier till skydd för enskildas personliga integritet satts 

ur spel” 153. 

I granskningen av åklagarkammaren i Helsingborg har även besluten om 

förstöring dröjt. I några ärenden fattades inte beslut om förstöring förrän 

mellan två och tre månader efter att förundersökningen lades ner eller målet 

avgjordes slutligen. I ett utav fallen dröjde beslutet 18 månader. 

Kammarchefen hävdade att det var rimligt att dröja med besluten i avvaktan 

på eventuell begäran om överprövning. SIN framhöll att det visserligen finns 

visst utrymme för att dröja med förstöring i sådana fall, men det måste finnas 

konkreta omständigheter som talar för att en sådan begäran kan komma att 

göras. Därutöver ska denna bedömning dokumenteras, och det är inte möjligt 

att dröja mer än några veckor.154 

 

4.4.5 Positiva granskningar av användandet av 
hemlig telefonavlyssning 

Trots att SIN kritiserat de brottsbekämpande myndigheterna för brister i 

användandet av hemliga tvångsmedel, har nämnden emellertid även 

framhållit de positiva aspekterna av myndigheternas arbete. Granskningen av 

Åklagarmyndighetens och Ekobrottsmyndighetens interimistiska beslut om 

hemliga tvångsmedel under 2015 resulterade i ett positivt utfall. I 

granskningen framhöll SIN att interimistiska tillstånd har använts på ett 

restriktivt sätt, vilket har skett i enlighet med lagstiftarens syfte. Majoriteten 

av de interimistiska tillstånden har beslutats då det inte var möjligt att invänta 

rättens tillstånd. I samtliga beslut angavs att ändamålet med åtgärden 

riskerade att gå förlorad vid avvaktan av rättens beslut. Det fanns emellertid 

                                                 
152 SIN, Dnr 145-2016 och 147-2016 s. 4.  
153 SIN, Dnr 145-2016 och 147-2016 s. 6. 
154 SIN, Dnr 49-2018 s. 11. 
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ett fall där åklagaren angett att det interimistiska tillståndet skulle gälla 

”tillsvidare”, vilket inte är i enlighet med lagens krav på tidsangivelse. Utöver 

detta fall, kunde SIN inte hitta några andra fel eller brister vid handläggningen 

av de interimistiska tillstånden. Nämnden fastställde därför att hanteringen av 

interimistiska tillstånd sker på ett tillfredsställande sätt.155 

 En annan granskning som resulterade i ett tämligen positivt utfall var 

hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Göteborg. SIN 

konstaterade att kammarens hantering av ärenden och akter var god. 

Handläggningen ansågs också generellt lätt att följa. Emellertid fanns det 

betydande brister i bland annat dokumentationsskyldigheten och förstöringen 

av material.156 

 

4.5 Uttalanden från jurister om 
användningen av hemlig 
telefonavlyssning 

I Veckans juridik diskuterar en panel bestående av tre yrkesverksamma 

jurister den praktiska användningen av hemliga tvångsmedel.  De diskuterar 

även den kritik som har riktats mot de brottsbekämpande myndigheterna i 

samband med användningen av tvångsmedlen. Panelen består av Sten 

Heckscher (före detta rikspolischef och ordförande i Högsta 

förvaltningsdomstolen samt regeringens utredare i flera utredningar om 

hemliga tvångsmedel), Sigurd Heuman (ordförande för SIN vid tidpunkten 

för inspelningen av Veckans juridik) och Thomas Olsson (advokat). 

I programmet förklarar SIN:s ordförande Sigurd Heuman att nämnden har 

riktat kritik mot de brottsbekämpande myndigheterna, eftersom det har 

funnits brister i rutinerna hos dessa myndigheter. De har inte följt de 

föreskrifter som finns avseende tillämpandet av hemliga tvångsmedel. Enligt 

Heuman är dessa brister allvarliga, eftersom de bryter mot centrala 

rättssäkerhetsgarantier. Heuman framhåller att bristerna inte utgör enstaka fel, 
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utan att de förekommer på ett systematiskt sätt, som ett resultat av dåliga 

rutiner. Han betonar emellertid betydelsen av allmänhetens insyn i 

användningen av hemliga tvångsmedel, men menar att användningen idag 

inte sker i det fördolda. SIN är allmänhetens ögon vid insynen av de 

brottsbekämpande myndigheternas verksamhet.157  

Advokaten Thomas Olsson håller inte med Heuman om att insynen i 

användningen av hemlig telefonavlyssning är tillräcklig. Enligt Olsson finns 

det betydande brist på demokratisk insyn i myndigheternas användning av 

hemliga tvångsmedel. Det är synnerligen angeläget att ha insyn i dessa 

myndigheters verksamhet idag, eftersom tillämpningsområdena för 

bestämmelserna om hemliga tvångsmedel har utvidgats och det har skett ett 

tidigareläggande av användningen av hemlig telefonavlyssning. Olsson 

hänvisar i huvudsak till preventivlagen, vilket möjliggör användandet av 

kraftfulla tvångsmedel i situationer där det inte föreligger en konkret 

misstanke om brott. Han menar att staten straffbelägger subjektiva delar som 

exempelvis människors tankar och åsikter. Dessa subjektiva handlingar utgör 

inte fullbordade brott, som har resulterat i en person- eller egendomsskada 

eller liknande. Detta bidrar till straffbeläggning av, bland annat, resor som 

sker i ett visst syfte eller olika slags planeringar. Staten tränger sig in i en 

subjektiv aspekt, vilket långsiktigt resulterar i två förödande konsekvenser. 

Den första konsekvensen är att enskilda i samhället upplever sig övervakade 

och avstår därför från att uttrycka sig, vilket hämmar den individuella 

utvecklingen. Den andra konsekvensen är att staten använder hemlig 

telefonavlyssning som ett instrument för att se till att befolkningen inte 

uttrycker åsikter som misshagar makten. För att förhindra sådana bevakningar 

av människors religiösa, ideologiska eller andra slags övertygelser, måste det 

finnas fungerande rutiner.158  

Sten Heckscher delar inte Olssons syn på preventivlagen, eftersom 

undersökningar visar att Säkerhetspolisen har bäst underlag för besluten och 

sköter användningen av hemliga tvångsmedel bättre än de andra 
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brottsbekämpande myndigheterna. Heuman delar denna uppfattning och 

anför att Säkerhetspolisen följer de regelverk som finns. Olsson menar 

emellertid att faktumet att Säkerhetspolisen vidtar åtgärder i enighet med lag, 

inte i sig innebär att förfarandet sker på ett rättssäkert sätt. Heckscher svarar 

emellertid med de erfarenheter han har om polisers och åklagares 

återhållsamma användning av hemliga tvångsmedel. De brottsbekämpande 

myndigheterna har inte för vana att prioritera användandet av hemliga 

tvångsmedel i brottsutredningar, eftersom de är enormt resurskrävande. Det 

krävs omfattande utrustning och personal. Polis och åklagare har ibland 

avstått att använda hemliga tvångsmedel, för att de redan har andra 

utredningar som tar av dessa resurser. I praktiken är därför användningen inte 

så frikostig som den kan tros vara.159 

Olsson lyfter även frågan huruvida domstolarnas oavhängighet verkligen 

existerar i praktiken. Han menar att domstolarna idag börjar identifiera sig 

allt mer som de myndigheter som använder hemliga tvångsmedel. Detta 

innebär en risk för att beviskravet degenereras. Det är viktigt att komma ihåg 

att användandet av hemliga tvångsmedel sker under spaningsstadiet, vilket 

innebär att personer som utsätts för hemliga tvångsmedel ska betraktas som 

oskyldiga fram till dess att det motsatta har bevisats. Domstolar avslår i 

princip aldrig en åklagares ansökan om tillstånd att använda hemliga 

tvångsmedel. Olsson menar att det huvudsakliga skälet bakom detta är att 

domstolarna inte har möjlighet att kontrollera de uppgifter som åklagaren 

presenterar. Detta gäller i synnerhet de osjälvständiga brotten. Det går 

exempelvis inte att kontrollera vad den misstänktes syfte är med en handling. 

Följaktligen blir domskälen i besluten ofta omotiverade. Det är inte möjligt 

att i efterhand bilda sig en uppfattning om hur domstolen har kommit fram till 

beslutet, vilket är ett hot mot förutsebarheten och rättssäkerheten. Det borde 

därför finnas ett krav på tydliga domskäl. Demokratisk insyn i 

tvångsmedelsverksamheten är också en viktig del i arbetet.160 
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En annan fråga som panelen diskuterar är nyttan av 

tvångsmedelsanvändningen. Heckscher framhåller att nyttan har beräknats 

vara betydande i de utredningar som han har utfört för regerings räkning. I 

utredningarna har enskilda ärenden granskats, vilket har konkretiserat 

tvångsmedelsanvändandets nytta och dess betydelse för brottsutredningen. 

Det kan aldrig ställas krav på att användningen ska uppnå 100 % nytta. Det 

som är viktigt är istället att studera hur åtgärden har drivit utredningen framåt. 

Uppgifter som har upptagits genom hemliga tvångsmedel bidrar inte ofta till 

en fällande dom, men det visar att de brottsbekämpande myndigheterna inte 

är fel ute. Dessutom är det omöjligt att beräkna nyttan eller betydelsen av ett 

enda enskilt hemligt tvångsmedel ur ett perspektiv där alla andra åtgärder helt 

isoleras från bedömningen. En brottsutredning kan liknas vid att lägga pussel. 

Varje åtgärd och pussel skapar tillsammans en bild av vad som hänt.161  

Ytterligare en diskussion som förs i avsnittet är frågan om möjligheten för 

åklagare att fatta interimistiska beslut. Olsson menar att åklagarens möjlighet 

att fatta sådana beslut är en problematisk utveckling, eftersom effektiviteten 

ställs mot rättssäkerheten och den enskildes integritet. Domstolarna ska ha till 

uppgift att besluta om hemliga tvångsmedel, inte åklagaren. Heuman 

instämmer i Olssons resonemang, och menar att han inte ser varför en domstol 

inte skulle kunna fatta beslut i frågan inom en skälig tid. Att enbart domstol 

ska kunna bevilja tillstånd till hemliga tvångsmedel är en principfråga. 

Heckscher delar emellertid inte denna uppfattning. Åklagarens beslut står 

under omedelbar domstolskontroll. Det finns inga hinder eller skäl mot att 

åklagaren ska få fatta intermistiska beslut om hemliga tvångsmedel.162  

Panelen diskuterar slutligen ett fall där fem av de högsta operativa cheferna 

hos Säkerhetspolisen systematiskt och i stor omfattning har underlåtit att 

förstöra information som upptagits genom hemlig telefonavlyssning, trots att 

åklagaren har beslutat att materialet skulle förstöras. Cheferna åtalades inte, 

eftersom de saknade erforderlig utbildning och kompetens. Heuman 

framhåller att detta fall och liknande fall är en konsekvens av bristande 
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dokumentation. Det är viktigt att dokumentera när beslut tas om förstöring av 

material samt när materialet rent faktiskt förstörs, eftersom materialet annars 

kan bli omöjligt att spåra då det försvinner i olika datasystem. Heuman lyfter 

även problematiken kring att SIN i ett flertal fall har lämnat över mål till 

Åklagarmyndigheten, då nämnden har ansett att de brottsbekämpande 

myndigheternas handlande har utgjort brott. Förundersökningen för samtliga 

av dessa fall har emellertid lagts ner. Även Heckscher håller med Heuman. 

Skälen till att inte väcka åtal är otillräckliga. De som använder hemliga 

tvångsmedel, måste även kunna lagföras för de brott som sker i samband med 

användandet. Om det inte är möjligt med lagföring, ska de ändock få 

disciplinära åtgärder.163  
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5 Analys 

5.1 Inledning 

I detta kapitel företas en diskussion avseende det framställda materialet i 

denna uppsats, vilket sedan resulterar i besvarandet av huvudfrågan: Är den 

teoretiska och praktiska tillämpningen av hemlig telefonavlyssning rättssäker 

och i enlighet med integritetsskyddet i 2 kap. 6 § RF och artikel 8 EKMR? 

Kapitlet är indelat i två avsnitt. Det första avsnittet diskuterar tillämpningen 

av hemlig telefonavlyssning i förhållande till rättssäkerhet och det andra 

avsnittet diskuterar tillämpningen i förhållande till integritetsskyddet.  

 

5.2 Tillämpningen av hemlig 
telefonavlyssning & rättssäkerhet 

5.2.1 Introduktion 

I detta avsnitt behandlas frågan huruvida tillämpningen av hemlig 

telefonavlyssning är rättssäker enligt Peczeniks teori (se avsnitt 1.6.3). 

Avsnittet har delats upp i två delar. Den första delen behandlar rättssäkerhet 

i förhållande till den teoretiska tillämpningen av hemlig telefonavlyssning 

och den andra delen behandlar den praktiska tillämpningen. 

 

5.2.2 Den teoretiska tillämpningen 

Peczenik talar om formell rättssäkerhet, vilket innebär en hög nivå av 

förutsebarhet i statens maktutövning. Nivån av den formella rättssäkerheten 

beror på en mängd faktorer. En utav dessa faktorer är att rättsreglerna är 

exakta och generella. För att avgöra om reglerna i rättegångsbalken och 

preventivlagen är av sådan art, måste en närmare granskning av dessa 

bestämmelser ske. Vad gäller regelverket i rättegångsbalken, kan det 

konstateras att definitionen av hemlig telefonavlyssning i 27 kap. 18 § är 
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tämligen exakt, eftersom den anger att avlyssningen avser meddelanden i ett 

elektroniskt kommunikationsnät som förs till eller från ett telefonnummer 

eller adress. Visserligen kan några av rekvisiten behöva förklaras mer 

ingående, men förtydliganden om innebörden av rekvisiten kan hittas i övriga 

rättskällor. Även övriga bestämmelser i rättegångsbalken är exakta och 

generella. Exempelvis framgår det tämligen tydligt vad hemlig 

telefonavlyssning är, samtidigt som definitionen är generell då bestämmelsen 

är utformat på ett tekniskt neutralt sätt. Vidare ger de allmänna principerna 

vissa generella riktlinjer som ska iakttas för att säkerställa en rättssäker 

användning av hemlig telefonavlyssning. Vissa prövningar som ska göras 

enligt reglerna, präglas emellertid av tämligen skönsmässiga bedömningar. 

Detta gäller bland annat bedömningen om huruvida en person är skäligen 

misstänkt samt bedömningen om huruvida användningen av hemliga 

telefonavlyssningen är av synnerlig vikt för utredningen. Dessa prövningar 

kan resultera i olika slutsatser beroende på vem som fattar beslut i frågan. 

Följaktligen finns det en risk för maktmissbruk vid dessa prövningar. 

Bedömningar som ger alldeles för stort utrymme till skönsmässiga utfall torde 

inte uppnå den höga nivå av förutsebarhet som den formella rättssäkerheten 

ställer krav på. Det bör emellertid påpekas att tämligen fria bedömningar 

ändock är av betydelse för rättstillämpningen, eftersom dessa kan ta hänsyn 

till omständigheterna i enskilda fall. Detta är positivt då lagen kan tillämpas 

mer rättvist och således uppfylla kraven för materiell rättssäkerhet. Dessa 

bedömningar får emellertid inte vara alltför fria, då de kan sätta 

förutsebarheten på spel. Det kan konstateras att lagförarbeten ger vissa 

riktlinjer, för att minska risken för sådana skönsmässiga bedömningar. Vad 

gäller skäligen misstänkt finns bland annat riktlinjer kring 

sannolikhetsövervikt, individualisering av misstanken och krav på 

robusthet.164 Till följd av dessa riktlinjer torde bedömningen inte vara alltför 

fri.  

Vad gäller regelverket i preventivlagen finns det emellertid en betydande brist 

att framhäva i förhållande till kravet på exakta och generella rättsregler. Den 
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stora bristen ligger i begreppet påtaglig risk. Trots att innebörden av 

begreppet förklaras i lagförarbeten, kvarstår osäkerhet kring innebörden av 

rekvisitet. Påtaglig risk föreligger redan innan planeringsstadiet till ett brott 

har påbörjats. Vid denna tidpunkt är det besvärligt att fastställa i vilket syfte 

den enskilde har företagit en handling och huruvida denna handling kommer 

att utvecklas till en brottslig gärning.165 Bedömningen grundas inte på 

misstanke om brott eller annan konkret omständighet, istället är det en 

riskbedömning. Visserligen framhålls vikten av att dessa riskbedömningar 

inte sker slentrianmässigt, men enligt min mening saknar detta uttalande 

substans. En prövning som varken grundar sig på en konkret misstanke eller 

ett konkretiserat brott kan inte betraktas som något annat än en bedömning av 

slentrianmässig karaktär. Det ska emellertid uppmärksammas att 

preventivlagen reglerar användningen av hemlig telefonavlyssning i 

förhållande till särskilt allvarliga brott som spioneri och terrorism. För dessa 

brott kan det finnas särskilda skäl att tidigarelägga användningen av hemlig 

telefonavlyssning, då dessa brott ofta drabbar samhället i stort. Regelverket 

kan således rättfärdigas med hänsyn till brottens allvarliga natur, trots att 

godkännandet av regelverket riskerar att medföra godtyckliga bedömningar 

och kränkningar av den enskildes personliga integritet. Vid en strikt 

bedömning av reglernas exakthet och generella natur måste det emellertid 

konstateras att preventivlagen inte uppfyller kravet. Däremot uppfyller 

rättegångsbalkens regelverk kravet på exakta och generella regler. 

Ännu en faktor som är av betydelse för den formella rättssäkerheten är 

huruvida rätten är oavhängig och opartisk. Vid beslut om hemlig 

telefonavlyssning ska ett sammanträde hållas, där åklagaren och det offentliga 

ombudet närvarar. Sammanträdet liknar ett kontradiktoriskt förfarande, där 

rätten beslutar om hemlig telefonavlyssning först när båda parter har hörts 

och fått komma till tals. Rätten får emellertid under vissa omständigheter 

besluta i ärenden utan ett närvarande offentligt ombud. Detta väcker frågan 

om huruvida rätten verkligen kan förhålla sig objektiv i ett mål där endast en 
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av parterna hörs? I detta avseende finns det således en brist i den formella 

rättssäkerheten. Rättssäkerheten sätts på spel av effektivitetsskäl.  

För att formell rättssäkerhet ska föreligga måste makthavarna kunna ställas 

till svars för eventuella maktövergrepp. Om de brottsbekämpande 

myndigheterna använder hemlig telefonavlyssning utan ett erforderligt 

tillstånd resulterar detta i en brottslig handling, enligt 4 kap. 8 och 9 a §§ BrB, 

vilka avser brotten brytande av post- eller telehemlighet respektive olovlig 

avlyssning. Genom dessa bestämmelser kan makthavarna, i vart fall ur ett 

teoretiskt perspektiv, på ett effektivt sätt ställas till svars för maktövergrepp. 

Huruvida dessa bestämmelser är effektiva i praktiken diskuteras i nästa 

avsnitt. 

Ytterligare en faktor som är av betydelse för den formella rättssäkerheten är 

att medborgarna har inblick i innehållet i rättsreglerna och praxis. Hemlig 

telefonavlyssning är hemlig per definition, vilket innebär att insynen i 

verksamheten är begränsad av naturliga skäl. Rättsreglernas innehåll är 

givetvis tillgängligt för medborgarna, men detta gäller inte praxis. Praxis som 

avser beslut om hemlig telefonavlyssning är sekretessbelagd, vilket innebär 

att allmänheten inte har tillgång till innehållet i den faktiska tillämpningen av 

rättsreglerna.166 Enligt min åsikt finns det egentligen inte någon anledning att 

sekretessbelägga domstolens avgöranden, eftersom allmänheten har ett 

mycket starkt intresse av att få insyn i domstolarna tillämpning av 

rättsreglerna, för att minska risken för maktövergrepp. Visserligen utövar SIN 

tillsyn för medborgarnas beräkning, men denna insyn gäller endast i 

förhållande till de brottsbekämpande myndigheternas verksamhet. 

Domstolarnas beslut är således inte föremål för SIN:s tillsyn.167 Absolut 

sekretess av domstolsavgöranden utgör en alldeles för långtgående åtgärd. 

Istället skulle det vara lämpligare att anonymisera besluten om hemlig 

telefonavlyssning. På sådant sätt skulle domstolsavgörandena kunna vara 

föremål för allmänhetens insyn samtidigt som detaljer kring användningen av 

hemlig telefonavlyssning hemlighålls i förhållande till fall där den enskilde 

                                                 
166 Se avsnitt 3.4.7. 
167 Se avsnitt 4.2. 



 74 

inte ska underrättas om användningen av hemlig telefonavlyssning. Om 

risken för att röja användningen av hemlig telefonavlyssning skulle anses 

alldeles för stor, skulle en kompromiss kunna ske. Exempelvis skulle en 

bestämmelse kunna införas som anger att beslut offentliggörs endast i de fall 

där den enskilde har blivit underrättad om användningen av hemlig 

telefonavlyssning eller att beslut om hemlig telefonavlyssning offentliggörs 

först efter x antal år från beslutstidpunkten. På detta sätt minskar risken för 

att de brottsbekämpande myndigheterna röjer användningen av hemlig 

telefonavlyssning i de fall där den enskilde inte ska underrättas om 

användningen av tvångsmedlet. Enligt min mening är det bättre att 

allmänheten har viss insyn i användningen av hemlig telefonavlyssning än att 

allmänheten inte har någon som helst insyn i verksamheten. 

Ju fler statliga beslut som fattas kring hemlig telefonavlyssning och ju bättre 

den juridiska argumentationen är, desto högre nivå ligger den formella 

rättssäkerheten på. Dessa två faktorer är besvärliga att utreda. Å ena sidan kan 

det konstateras att det varje år fattas en mängd beslut om hemlig 

telefonavlyssning, å andra sidan har allmänheten inte insyn i den juridiska 

argumentationen i dessa beslut. Det kan framhållas att antalet beslut 

överhuvudtaget inte har någon betydelse om de enskilda inte får insyn i den 

juridiska argumentationen i dessa beslut. 

Utöver formell rättssäkerhet talar Peczenik även om en materiell aspekt av 

rättssäkerheten, vilket hänför sig till etisk godtagbara värderingar. Etiska 

värden anknyter till olika värderingar om vad som är gott för människor. I 

fråga om hemlig telefonavlyssning finns det främst två etiska värden, som 

kan betraktas som motstående intressen. Å ena sidan har människor rätt till 

respekt för privatlivet, å andra sidan har människor rätt att leva i ett samhälle 

fritt från brott. För att möjliggöra det sistnämnda etiska värdet, kan det ibland 

vara nödvändigt att inskränka enskildas integritetsskydd som ett steg i 

brottsbekämpningen. Dessa etiska värden måste således vägas mot varandra, 

för att hitta en balans där båda värden kan samexistera. Ett samhälle som 

enbart tar hänsyn till människors integritetsskydd kanske inte uppfyller 

kraven på materiell rättssäkerhet, då samhället i fråga kan komma att präglas 
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av betydande orättvisor om staten inte kan skydda den enskilde mot brott. I 

ett omvänt samhälle där staten inte alls tar hänsyn till enskildas integritet, kan 

staten visserligen skydda medborgarna mot brottsliga handlingar, men 

medborgarna kan uppleva sig själva övervakade, vilket inte heller skulle 

uppfylla kraven på materiell rättssäkerhet. I svensk rätt kan det urskiljas en 

samexistens av de båda etiska värdena, då det både finns rättsregler som 

möjliggör användningen av hemlig telefonavlyssning och rättsregler som 

skyddar den enskilde mot integritetsintrång. Den enskildes integritetsskydd 

betraktas som huvudregeln, men inskränkningar av skyddet kan företas 

genom 2 kap. 20 och 21 §§ RF och artikel 8.2 EKMR. Kraven för att använda 

hemlig telefonavlyssning är tämligen höga, men rättsreglerna präglas till viss 

del av skönsmässiga bedömningar, dock med vissa riktlinjer för hur 

bedömningarna ska ske. Detta torde emellertid utgöra en tillfredställande 

samexistens av de båda etiska värdena. 

Vad gäller materiell rättssäkerhet kan även den misstänktes rätt till en rättvis 

rättegång nämnas i relation till det offentliga ombudets ställning. Det 

offentliga ombudet företräder inte den enskilde personligen, utan endast den 

enskildes integritetsintressen i allmänhet. Ombudet får visserligen närvara vid 

sammanträdet och yttra sig i målet, men denne ska endast i undantagsfall 

överklaga beslut om hemlig telefonavlyssning.168 Detta innebär att den 

enskilde, genom det offentliga ombudet, i realiteten inte har en särskild stark 

ställning i sammanträdet, trots att det är avsett att likna ett kontradiktoriskt 

förfarande. Om rättens beslut endast i undantagsfall ska överklagas, kan inte 

sammanträdet anses utgöra ett kontradiktoriskt förfarande i dess strikta 

mening. Detta riskerar att resultera i sådana betydande orättvisor som inte kan 

accepteras enligt den materiella rättssäkerheten. 

Ytterligare en orättvisa som är av betydelse att framhålla i relation till 

materiell rättssäkerhet, är de integritetskränkningar som drabbar en oskyldig 

tredje man i samband med användningen av hemlig telefonavlyssning. 

Oskyldiga individer utsätts för hemlig telefonavlyssning i en omfattande 

                                                 
168 Se avsnitt 3.4.4. 
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skala. Avlyssningen kan ske när den oskyldige kontaktar den misstänkte eller 

vice versa, trots att deras relation till varandra inte är av kriminell art.  Vidare 

kan avlyssning ske när det avser den oskyldiges telefonnummer, om numret 

kan antas användas av den misstänkte.169 Integritetskränkningar i förhållande 

till oskyldiga människor kan betraktas som särskilt allvarliga ingrepp, vilket 

inte är i enlighet med materiell rättssäkerhet. Det kan emellertid framhållas 

att det finns ett motstående etiskt värde, vilket är rätten att leva i ett samhälle 

fritt från brott. För att det sistnämnda etiska värdet ska kunna existera måste 

de brottsbekämpande myndigheterna ha möjligheten att bekämpa 

brottsligheten på ett effektivt sätt. Även i detta fall måste dessa två etiska 

värden leva i symbios. 

Sammanfattningsvis, påvisar den teoretiska tillämpningen av hemlig 

telefonavlyssning vissa brister i rättssäkerheten. Vad gäller den formella 

rättssäkerheten finns brister i preventivlagens rättsregler, eftersom dessa inte 

är tillräckligt exakt och generella, vilket riskerar att leda till godtyckliga 

bedömningar. Vidare föreligger brister i den formella rättssäkerheten vad 

gäller sammanträden där offentliga ombud inte närvarar. Även avsaknaden 

av insyn i domstolarnas praxis försvagar den formella rättssäkerheten. Vad 

gäller brister i den materiell rättssäkerheten hänför sig dessa till den enskildes 

svaga ställning i mål om hemlig telefonavlyssning, eftersom det offentliga 

ombudet inte rent faktiskt företräder den enskildes intressen. Ytterligare en 

brist i den materiella rättssäkerheten är att oskyldiga individer utsätts för 

ingripande integritetskränkningar. Den övergripande teoretiska tillämpningen 

av hemlig telefonavlyssning torde emellertid uppfylla kraven för 

rättssäkerhet, eftersom rättegångsbalkens rättsregler är generella och exakta, 

det offentliga ombudet bidrar ändock till en viss grad av kontradiktoriskt 

förfarande och SIN utövar tillsyn över de brottsbekämpande myndigheterna.  

  

 

                                                 
169 Se avsnitt 3.3.3. 
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5.2.3 Den praktiska tillämpningen 

Formell rättssäkerhet, innefattar bland annat ett krav på att rätten ska vara 

oavhängig och opartisk. Som det har nämnts i avsnitt 3.3.4 har åklagaren 

under vissa omständigheter möjlighet att fatta interimistiska beslut. Enligt 

statistik som Åklagarmyndigheten har redovisat, har åklagare fattat 317 

interimistiska beslut under de senaste tre åren. Rätten har fastställt åklagarens 

beslut i samtliga fall förutom vid två tillfällen. Detta innebär att rätten har 

fastställt åklagarens beslut i ca 99,4 % av alla interimistiska beslut som har 

fattats.170 Enligt min uppfattning finns det två sätt att förklara den höga 

andelen fastställda interimistiska beslut. Det kan antingen ha sin grund i 

åklagarnas förståelse för när de får fatta interimistiska beslut. Detta synsätt 

har ett visst stöd i SIN:s granskning av Åklagarmyndighetens och 

Ekobrottsmyndighetens interimistiska beslut, där nämnden kom fram till att 

båda dessa myndigheters hantering av interimistiska tillstånd var på en 

tillfredsställande nivå.171 Denna granskning avsåg emellertid endast år 2015, 

vilket var det första året som möjligheten för att fatta sådana beslut infördes. 

En troligare anledning till den höga andelen fastställda interimistiska beslut 

är som advokaten Olsson säger; rätten börjar allt mer identifiera sig som de 

brottsbekämpande myndigheterna.172 Det är inte särskilt sannolikt att 

åklagare har fattat korrekt beslut om hemlig telefonavlyssning i 99,4 % av de 

totala interimistiska besluten under de senaste tre åren. Dessa beslut är en 

tämligen ny företeelse, vilket innebär att åklagare, i vart fall, inte till en början 

kan ha så pass bra insikt i beslutsfattandet av sådana tillstånd.  Till följd av 

detta kan rättens ställning som en objektiv och oavhängig beslutsfattare 

ifrågasättas i förhållande till den praktiska användningen av hemlig 

telefonavlyssning. 

En annan faktor som är av betydelse för den formella rättssäkerheten är att 

makthavarna, på ett effektivt sätt, kan ställas till svars för eventuella 

maktövergrepp. Som det framgår av Heumans uttalande i Veckans juridik, har 

                                                 
170 Se avsnitt 4.3.3. 
171 Se avsnitt 4.4.5. 
172 Se avsnitt 4.5. 
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SIN i ett flertal fall anmält händelser där myndigheter har använt hemlig 

telefonavlyssning utan erforderliga tillstånd. Anmälan har gjorts till 

Åklagarmyndigheten, då nämnden har bedömt att gärningen har kunnat 

utgöra en brottslig handling. Åklagarmyndigheten har emellertid i samtliga 

fall lagt ner förundersökningen, vilket innebär att de som har brutit mot 

brottsbalkens regler om olovlig avlyssning, inte har ställts till svars för sina 

gärningar. Jag har även försökt att hitta rättsfall där polismän eller åklagare 

ställs till svars för olovlig avlyssning, men jag har inte hittat några sådana 

rättsfall. Detta kan ytterligare tyda på att åtal inte väcks mot makthavarna. 

Användningen av hemlig telefonavlyssning utan erforderligt tillstånd är en 

mycket ingripande kränkning i den enskildes integritetsskydd, vilket ska 

medföra ansvar, om det inte sker i enlighet med rättsreglerna. I detta avseende 

uppfylls inte den formella rättssäkerhetens krav för effektivt ansvar för 

makthavare. 

Vad gäller den materiella rättssäkerheten kan de brottsbekämpande 

myndigheternas rutiner avseende underrättelse till enskilda och förstöring av 

material diskuteras. Även de fall där de brottsbekämpande myndigheterna har 

använt hemlig telefonavlyssning utan erforderligt tillstånd kan diskuteras i 

förhållande till materiell rättssäkerhet. Det etiska värdet som gäller i 

förhållande till dessa fall är människors rätt till skydd för den personliga 

integriteteten. Den enskilde har ett starkt intresse av att bli underrättad om att 

denne har blivit utsatt för hemlig telefonavlyssning, eftersom det är en 

ingripande åtgärd mot dennes integritet. Även samhället i stort har ett starkt 

intresse av att de brottsbekämpande myndigheterna underrättar enskilda om 

användningen av hemlig telefonavlyssning, för att säkerställa att staten inte 

missbrukar sin makt genom att avlyssna och kontrollera befolkningen. Den 

enskilde har dessutom ett intresse av att materialet som har tagits upp av den 

hemlig telefonavlyssningen förstörs, då det kan innehålla integritetskänsligt 

material. Staten ska inte inneha integritetskänsliga uppgifter efter att målet 

slutligen har avgjorts. Vidare ska staten inte kunna använda telefonavlyssning 

när det inte finns ett tillstånd till det. Denna kränkning av den personliga 

integriteten är, enligt min mening, den mest ingripande kränkningen, då de 
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brottsbekämpande myndigheterna bedriver olaglig avlyssning av den 

enskilde. I SIN:s granskning av de brottsbekämpande myndigheternas 

användning av hemlig telefonavlyssning, förekommer dessa brister på ett 

systematiska sätt.173 Sådana brister är förkastliga, då de står i strid med lagens 

rättssäkerhetsgarantier till skydd för den enskildes integritet. Dessa brister 

drar avsevärt ner nivån på den materiella rättssäkerheten. 

När de brottsbekämpande myndigheterna använder hemlig telefonavlyssning 

finns det två motstående etiska värden. Det ena etiska värdet är den enskildes 

skydd för personliga integriteten och det andra värdet är att medborgarna får 

leva i ett samhälle fritt från brott. I den praktiska tillämpning kan det vara av 

betydelse att se på nyttan av hemlig telefonavlyssning, för att avgöra huruvida 

det etiska värdet att medborgarna ska få leva i ett samhälle fritt från brott 

verkligen är ett värde som uppfylls i realiteten. Nyttan av hemlig 

telefonavlyssning är tämligen låg. Endast i 35 % av fallen leder åtgärden till 

att den misstänkte kan åtalas. Det har emellertid betonats att hemlig 

telefonavlyssning inte främst används för att omedelbart åtala enskilda. 

Istället bidrar det främst, tillsammans med andra spanings- och 

utredningsarbeten, till att föra utredningen framåt. I 54 % av fallen har en 

effektiv spaning företagits till följd av uppgifter från hemlig 

telefonavlyssning. Trots att nyttan är som störst i spaningsarbetet, kan det 

emellertid konstateras att 54 % endast utgör drygt hälften av de hemliga 

telefonavlyssningarna.174  Detta torde inte vara en tillräcklig stor andel, för att 

betrakta tvångsmedlet som ett effektivt medel i brottsbekämpningen. Detta 

kan i längden innebära att det etiska värdet av ett samhälle fritt från brott i 

realiteten inte kan uppfyllas till fullo med hjälp av hemlig telefonavlyssning, 

samtidigt som det etiska värdet av skyddet för den personliga integriteten 

kränks i onödan då hemlig telefonavlyssning används trots att åtgärden inte 

är tillräckligt effektiv. Detta kan leda till betydande orättvisor enligt den 

materiella rättssäkerheten, då människor utsätts för integritetskränkningar 

trots att åtgärden inte bringar särskilt stor nytta i brottsbekämpningen.  

                                                 
173 Se avsnitt 4.4. 
174 Se avsnitt 7.3.5. 
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En annan fråga som är av betydelse att framhäva i förhållande till materiell 

rättssäkerhet är huruvida åklagaren ska ha möjlighet att fatta interimistiska 

beslut. Är interimistiska beslut som fattats av åklagare gott för människor ur 

ett materiellt rättssäkerhetsperspektiv? Visserligen är det av betydelse att 

åklagaren kan bedriva en effektiv förundersökning, för att bekämpa 

brottsligheten i samhället. Enligt min uppfattning kan dock förfarandet 

avseende interimistiska beslut ge ut fel signaler till samhället. Åklagaren ska 

visserligen förhålla sig objektiv under förundersökningen. Detta torde 

emellertid inte vara den bild som samhället generellt har av åklagaren. 

Åklagaren betraktas ofta ha en partisk roll i rättegången, eftersom denne har 

som uppgift att väcka åtal mot den misstänkte. När åklagaren fattar 

interimistiska tillstånd om hemlig telefonavlyssning, kan detta betraktas som 

ett obefogat tillstånd som fattats av en partisk och avhängig beslutsfattare. 

Det kan därför vara av betydelse att enbart domstolarna förbehålls denna 

beslutsrätt. Enligt min uppfattning finns det inga större skäl för en åklagare 

att fatta interimistiska beslut om hemliga tvångsmedel. Hemlig 

telefonavlyssning används främst vid organiserad brottslighet, exempelvis 

narkotikabrott och våldsbrott (främst i kriminella nätverk), vilket innebär att 

beslut om hemlig telefonavlyssning sällan kan anses särskilt brådskande. Den 

organiserade brottslighet kommer att fortskrida till skillnad från situationer 

då den hemliga telefonavlyssningen endast avser ett brott vilket exempelvis 

kan komma att fullbordas innan rätten hinner fatta ett beslut i ärendet. 

Inhämtandet av rättens tillstånd kan således inte anses resultera i en 

fördröjning av väsentlig betydelse, enligt min mening. 

Sammanfattningsvis kan det anföras att det finns betydande brister både i den 

formella och materiella rättssäkerheten i förhållande till den praktiska 

tillämpningen av hemlig telefonavlyssning. Exempelvis föreligger 

systematiska fel i de brottsbekämpande myndigheternas rutiner avseende 

förstöring av material och underrättelse till enskild om användningen av 

hemlig telefonavlyssning. I flera fall har även olovliga avlyssningar 

företagits, utan att makthavarna ställs till svars för dessa handlingar. 

Därutöver kan även rättens opartiskhet och oavhängighet ifrågasättas, då 
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rätten har fastställt 99,4 % av alla interimistiska beslut. Även nyttan av hemlig 

telefonavlyssning kan ifrågasättas. Nyttan är så pass låg att det kan 

ifrågasättas huruvida enskilda ska behöva utsättas för de 

integritetskränkningar som hemlig telefonavlyssning innebär.  

 

5.3 Tillämpningen av hemlig 
telefonavlyssning & integritetsskyddet 

5.3.1 Introduktion 

I detta avsnitt diskuteras frågan huruvida tillämpningen av hemlig 

telefonavlyssning är i enlighet med integritetsskyddet. Avsnitt har delats upp 

i två delar. Den första delen behandlar integritetsskyddet i 2 kap. 6 § RF och 

den andra delen behandlar rätten till respekt för privatlivet i artikel 8 EKMR. 

I denna del av analysen bör det uppmärksammas att det inte görs någon 

uppdelning av teoretisk respektive praktisk tillämpning. Detta beror på att 

frågan huruvida tillämpningen av hemlig telefonavlyssning är i enlighet med 

integritetsskyddet, främst berör den teoretiska tillämpningen. Emellertid 

framhävs den praktiska tillämpningen, när detta är aktuellt. 

 

5.3.2 Tillämpningen i förhållande till RF 

Enligt 2 kap. 6 § första stycket RF skyddas den enskilde mot hemlig 

telefonavlyssning och i det andra stycket i lagrummet skyddas den enskilde 

mot betydande intrång i den personliga integriteten. Det betydande intrånget 

måste innebära övervakning eller kartläggning av den enskildes 

förhållanden.175 Det kan konstateras att åtgärder som företas i samband med 

hemlig telefonavlyssning utgör sådan övervakning eller kartläggning, 

eftersom effekterna av den hemliga telefonavlyssningen är att de 

brottsbekämpande myndigheterna får omfattande kunskap om vem den 

misstänkte kommunicerar med, vilken relation den misstänkte har till 

samtalsmottagarna samt innehållet i kommunikationen mellan den misstänkte 

                                                 
175 Se avsnitt 2.2. 
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och andra personer. Den hemliga telefonavlyssningen är vidare att anses som 

ett betydande intrång i den enskildes privata sfär, till följd av avlyssningens 

omfattning och art. Dels är avlyssning hemlig (vilket betraktas som särskilt 

ingripande), dels är avlyssningen omfattande då alla meddelanden och samtal 

blir föremål för den telefonavlyssningen. 

Integritetsskyddet i regeringsformen kan begränsas genom lag, enligt 2 kap. 

20 och 21 §§ RF. För att en begränsning av integritetsskyddet ska vara tillåten 

måste den uppfylla kraven i 2 kap. 21 § RF. Det första rekvisitet i detta lagrum 

är att begränsningen ska vara godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Detta är 

ett vagt begrepp, men det kan anföras att de brottsbekämpande myndigheterna 

i ett demokratiskt samhälle måste kunna bekämpa brottsligheten i landet, för 

att skydda befolkningen mot brott. Brottsbekämpningen är även viktig för att 

myndigheterna ska kunna bibehålla lag och ordning i samhället. Användandet 

av tvångsmedel är en grundläggande del i brottsbekämpningen, vilket även 

innefattar hemliga tvångsmedel. Tillämpningen av hemlig telefonavlyssning 

är således godtagbar i ett demokratiskt samhälle.  

Det andra rekvisitet i 2 kap. 21 § RF ger uttryck för 

proportionalitetsprincipen. För att bedöma huruvida hemlig telefonavlyssning 

är proportionerlig ska en avvägning göras om huruvida vinsterna med 

avlyssning överväger det intrång som det medför. Proportionalitetsprincipen 

finns även reglerad i 27 kap. 1 § tredje stycket RB, vilket innebär att en 

bedömning om proportionalitet måste göras för varje enskilda fall.  Den 

hemliga telefonavlyssningen måste vidare resultera i det avsedda syftet, vilket 

innebär att avlyssningen ska bidra till att brott kan utredas och eventuell 

inhämta bevisning som kan användas i en rättegång. Sett ur den praktiska 

tillämpningen av hemlig telefonavlyssning, resulterar avlyssningen i syftet. 

Enligt Åklagarmyndighetens statistik har exempelvis uppgifter som upptagits 

genom hemlig telefonavlyssning använts som bevisning i stämningsansökan 

i 33 % av fallen. Trots att det kan diskutera hur pass effektiv resultatet av 

syftet är, kan det konstateras att det vart fall finns en viss grad av nytta i syftet. 

Därutöver, får det enligt proportionalitetsprincipen inte finnas mindre 

ingripande alternativ för att uppfylla syftet med begränsningen. Visserligen 
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kan ibland andra spanings- och utredningsarbeten företas, men dessa kanske 

inte för utredningen framåt eller av någon annan anledning är olämpligt. En 

bedömning måste göras i varje enskilt fall. 

Det tredje rekvisitet innebär att den hemliga telefonavlyssningen inte får 

utgöra ett hot mot den fria åsiktsbildningen eller på grund av politisk, religiös, 

kulturell eller annan åskådning. Sådant hot mot den fria åsiktsbildningen eller 

mot en åskådning torde inte föreligga. 

Sammanfattningsvis är tillämpningen av hemlig telefonavlyssning förenlig 

med integritetsskyddet i 2 kap. 6 § RF och det utgör en laglig begränsning av 

integritetsskyddet. 

 

5.3.3 Tillämpningen i förhållande till EKMR 

Rätten till respekt för privatlivet finns reglerat i artikel 8.1 EKMR. 

Inskränkningar av rättigheten kan företas enligt artikel 8.2 EKMR. Det första 

rekvisitet innebär att inskränkningen ska ha stöd av lagen, vilket innefattar 

stöd i nationell lag och rimliga anspråk på rättssäkerhet. Det sistnämnda 

innefattar i sin tur ett skydd mot godtycke, att lagen är tillgänglig för 

allmänheten och att den är tillräcklig förutsebar.176 Vid en jämförelse av 

bestämmelserna avseende hemlig telefonavlyssning, kan det konstateras att 

åtgärden har stöd i nationell lag (rättegångsbalken). Vad gäller rimliga 

anspråk på rättssäkerheten, kan det fastställas att bestämmelserna om hemlig 

telefonavlyssning innefattar ett skydd mot godtycke. Rättsreglerna är 

tämligen precisa. Visserligen finns det vissa rättsregler som förutsätter att en 

bedömning sker av omständigheterna i målet, exempelvis huruvida en person 

är skäligen misstänkt, men det finns riktlinjer för hur bedömningen ska göras, 

för att minska risken för godtycklighet. Lagen är även tillgänglig för 

allmänheten och tillräcklig precis så att tillämpningen av förutsebar, 

                                                 
176 Se avsnitt 2.3. 
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exempelvis framgår det vilka personer och brott som kan bli föremål för en 

hemlig telefonavlyssning.177 

Det andra rekvisitet i artikel 8.2 EKMR innebär att inskränkningen måste 

tillgodose något av dem specificerade intressena i artikeln. Här skulle 

exempelvis intresset att förebygga brott vara tillämpligt, eftersom ändamålet 

med hemlig telefonavlyssning är att utreda brott. 

Slutligen handlar det tredje rekvisitet om att inskränkningen ska vara 

nödvändigt i ett demokratiskt samhälle i förhållande till ett av dem 

uppräknade intressena. I detta rekvisit ligger i stort sett samma innebörd som 

regeringsformens godtagbar i ett demokratiskt samhälle och 

proportionalitetsprincip. Därför hänvisar jag till 5.3.2. för en förklaring av 

dessa rekvisit. 

Europadomstolen har i praxis utarbetat vissa minimistandarder som 

konventionsstaterna ska reglera i nationell rätt, för att förebygga 

maktmissbruk avseende hemliga tvångsmedel. Dessa minimistandarder 

jämförs med de svenska rättsreglerna om hemlig telefonavlyssning i 

rättegångsbalken för att avgöra huruvida den svenska regleringen uppfyller 

kraven på rätten till respekt för privatlivet. 

- Karaktären av de förseelser som kan ge upphov till beslut om hemlig 

telefonavlyssning: denna minimistandard förekommer i 27 kap. 18 § 

RB, varvid det anges vilka brott som kan ge upphov till användningen 

av hemlig telefonavlyssning. 

- En föreskriven definition av kategorier på de personer som riskerar 

att bli föremål för hemlig telefonavlyssning: i Sverige knyter inte 

tillståndet om hemlig telefonavlyssning till en viss person, utan till ett 

visst telefonnummer, annan adress eller en viss elektronisk 

kommunikationsutrustning. De personer som kan bli föremål för 

hemlig telefonavlyssning är den som är skäligen misstänkt för ett brott 

och innehavaren av ett nummer, adress eller elektronisk 

                                                 
177 Se diskussionen i avsnitt 5.2.2. 
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kommunikationsutrustning som den misstänkte av synnerlig 

anledning kan antas kontakta, enligt 27 kap. 20 § RB. 

- En reglerad begränsning av varaktigheten av hemlig 

telefonavlyssning: tiden ska inte bestämmas längre än vad som är 

nödvändigt, och det får inte överstiga mer än en månad från 

beslutsdagen, enligt 27 kap 21 § RB, 

- Reglerade rutiner vid utredning och användning av hemlig 

telefonavlyssning och lagring av erhållna uppgifter: enligt 27 kap. 24 

§ RB ska upptagningar och uppteckningar bevaras till tidpunkten då 

förundersökningen läggs ner, avslutas eller då målet avgjorts slutligt. 

- Försiktighetsmått vid utlämnande av uppgifter till andra parter: enligt 

27 kap. 24 § första stycket RB är det enbart rätten, 

undersökningsledaren och åklagaren som har rätt att granska 

upptagningar och uppteckningar. Delegation av denna uppgift får 

även göras till sakkunnig, annan för utredningen anlitad person 

(exempelvis en polisman) eller övriga personer som hörs i målet. 

- Vid vilka omständigheter upptagningar kan eller ska raderas eller 

förstöras: enligt 27 kap. 24 § RB ska upptagningar och uppteckningar 

förstöras efter att förundersökningen läggs ner, avslutas eller då målet 

avgjorts slutligt. Obetydliga uppgifter får förstöras innan dessa 

tidpunkter. Vidare anger 27 kap. 22 § RB att upptagningar av samtal 

mellan den misstänkte och bland annat dennes advokat omedelbart 

ska förstöras. 

Samtliga minimistandarder som har utarbetats av Europadomstolen återfinns 

i den svenska regleringen avseende hemlig telefonavlyssning.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att tillämpningen av hemlig 

telefonavlyssning även är i enlighet med rätten till respekt för privatlivet och 

det utgör en tillåten inskränkning. Vidare uppfyller rättsreglerna om 

användningen av hemlig telefonavlyssning de minimikrav som 

Europadomstolen har arbetat fram i sin praxis. 
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5.4 Avslutande ord 

Avslutningsvis, kan det konstateras att den teoretiska tillämpningen av hemlig 

telefonavlyssning uppnår en tämligen hög grad av formell och materiell 

rättssäkerhet, trots att det finns vissa brister som bland annat hänför sig till 

avsaknaden av insyn i rättens avgöranden och godtyckliga bedömningar i 

preventivlagens regler. I den praktiska tillämpningen av hemlig 

telefonavlyssning föreligger emellertid betydande brister både i den formella 

och materiella rättssäkerheten. Dessa brister föreligger i förhållande till de 

fall där olovliga avlyssningar har företagits, utan att makthavarna har ställts 

till svars för dessa handlingar. Därutöver kan även rättens opartiskhet och 

oavhängighet ifrågasättas, då rätten har beslutat att fastställa 99,4 % av alla 

interimistiska beslut. Vid en jämförelse kan det konstateras att den teoretiska 

tillämpningen av hemlig telefonavlyssning är rättssäker, men inte den 

praktiska tillämpningen eftersom den har alldeles för omfattande brister. 

Vad gäller den hemliga telefonavlyssningen i förhållande till 

integritetsskyddet, kan det konstateras att tillämpningen av hemlig 

telefonavlyssning är i enlighet med integritetsskyddet och dess begränsningar 

både i 2 kap 6 § RF och artikel 8 EKMR. Den svenska regleringen av hemlig 

telefonavlyssning uppfyller även de minimikrav som Europadomstolen har 

arbetat fram i sin praxis. 
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