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Summary 

During the autumn of 2020 the Swedish government presented a proposal to extend the area 

of application for the use of secret coercive measures through the introduction of a ‘penal 

value valve’ that targets multiple crimes. The proposal is justified by the law enforcement 

authorities need for effective measures of investigation in order to investigate crimes of minor 

severity committed in a systematical manner. The introduction of such a mechanism would be 

to foster the interest of crime control during the preliminary investigation at the expense of the 

individual’s interest of protection against invasion of privacy. 

 

Based on the contradiction between the state’s interest of an effective crime control and the 

individual’s interest in protection against invasion of privacy this essay has examined how 

secret coercive measures can be used during a preliminary investigation. Through the use of 

Herbert Packers models of the criminal procedure, the Due Process model and the Crime 

Control Model, the regulation regarding secret coercive measures has been analyzed. The 

conclusion is that the regulation is designed in a way that prioritizes the interest of the 

individual’s right to protection against invasion of privacy. However, it can be pointed out 

that the latest amendments relating to the area of secret coercive measures indicate an 

increased interest of an effective crime control.  

 

Furthermore, this essay has aimed to examine how the introduction of a ‘penal value valve’ 

that targets multiple crimes could affect the crime control during a preliminary investigation 

in relation to the individuals demand for legal security. The essay has therefore examined the 

concept of legal security and crime control. The rules for assessing the penal value of multiple 

crimes has also been processed.   

 

The conclusion that is presented in this essay is that the introduction of a ‘penal value valve’ 

that targets multiple crime would clearly benefit the crime control function of the preliminary 

investigation. However, the essay establish that it appears to be fairly difficult to correctly 

assess the penal value of multiple crimes during a preliminary investigation. As the regulation 

regards the use of coercive measures sanctioned by the state, high demands for legal security 

argues that a ‘penal value valve’ that targets multiple crimes should be avoided.  
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Sammanfattning 

Regeringen lade under hösten 2020 fram ett förslag om att utöka tillämpningsområdet för 

hemliga tvångsmedel genom att införa en straffvärdeventil som tar sikte på flerfaldig 

brottslighet. Förslaget motiveras mot bakgrund av att de brottsutredande myndigheterna är i 

behov av effektiva utredningsåtgärder för att kunna utreda mindre allvarliga brott som sker på 

ett systematiskt sätt. Införandet av en sådan mekanism kan således komma att ske i syfte att 

främja det brottsbekämpande intresset under förundersökningen på bekostnad av enskildas 

intresse av skydd mot intrång i den personliga integriteten.  

 

Utifrån motsättningen mellan statens intresse av en effektiv brottsbekämpning och den 

enskildes intresse av skydd mot intrång i den personliga integriteten har denna uppsats 

granskat hur hemliga tvångsmedel får användas under en förundersökning. Genom att 

använda Herbert Packers typmodeller av straffprocessen, rättssäkerhetsmodellen och 

brottsbekämpningsmodellen, som ett analysverktyg har regleringen för hemliga tvångsmedel 

analyserats. Slutsatsen är att regleringen är utformad på ett sätt som prioriterar intresset av den 

enskildes rätt till skydd mot intrång i den personliga integriteten. Emellertid kan det påpekas 

att de senaste lagändringarna på området visar på ett ökat intresse av en effektiv 

brottsbekämpning 

 

 Vidare har uppsatsen syftat till att undersöka hur införandet av en straffvärdeventil som tar 

sikte på flerfaldig brottslighet skulle kunna påverka den brottsbekämpande verksamheten 

under en förundersökning i relation till individens krav på rättssäkerhet. I arbetet med denna 

uppsats har därför begreppen rättssäkerhet och effektiv brottsbekämpning undersökts. De 

regler som styr straffvärdebedömningen för flerfaldig brottslighet har även behandlats.  

 

Den slutsats som uppsatsen kommer fram till är att införandet av en straffvärdeventil som tar 

sikte på flerfaldig brottslighet på ett tydligt sätt hade gynnat den brottsbekämpande 

verksamheten under en förundersökning. Emellertid konstateras det att det framstår som 

tämligen komplicerat att under en förundersökning göra en korrekt bedömning av flerfaldig 

brottslighets straffvärde. Då det rör sig om statlig tvångsutövning mot enskild talar högt ställa 

krav på rättssäkerhet för att en straffvärdeventil som tar sikte på flerfaldig brottslighet bör 

undvikas.    
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Skyddet mot missbruk av tvångsmedel i allmänhet ligger i stor del däri att den som drabbas själv 

är eller snart blir medveten om åtgärden och har möjlighet att få den prövad av domstol […]. I 

skydd av sekretessen kan en oriktig tillämpning uppstå, som i olyckliga situationer kan övergå i 

direkt missbruk av befogenheterna. Mot denna bakgrund framstår det som särskilt angeläget att ha 

regler som inte är tänjbara och att eftersträva ett beslutförande som såvitt möjligt garanterar en 

korrekt tillståndsgivning.”1  

 

Ovanstående citat är hämtat från propositionen ”om vissa tvångsmedelsfrågor” och uttrycker 

på ett kärnfullt sätt varför hemliga tvångsmedel intar en särställning bland de 

straffprocessuella tvångsmedel som återfinns i Rättegångsbalken (1942:740), RB. Sedan 

orden skrevs 1989 har ett flertal ändringar gjorts på området för hemliga tvångsmedel i 

strävan efter att säkerställa ett rättssäkert förfarande. Orden är likväl aktuella och de regler 

som införs på området för hemliga tvångsmedel borde utformas med dessa ord som 

vägledning. 

 

Under en förundersökning har de hemliga tvångsmedlen ett bevissäkrande syfte och används 

för att upprätthålla en effektiv brottsbekämpning.2 Användandet av hemliga tvångsmedel 

innebär ett intrång i den enskilde individens integritet.3 För att undvika ett missbruk av 

befogenheterna är det därför viktigt att de regler som styr tillämpningen av hemliga 

tvångsmedel är förutsebara och klara. I ljuset av detta kan regeringens senaste förslag till att 

utöka tillämpningsområdet för hemliga tvångsmedel granskas. Regeringen lade under hösten 

fram ett förslag om att införa en straffvärdeventil som tar sikte på flerfaldig brottslighet.4 

Frågan uppstår om en sådan mekanism kan utformas på ett sätt som uppfyller kraven på 

förutsebarhet.  

 

 
1 Prop. 1988/89:124 s. 37.  

2 Eklund & Lindell (2005), s. 79; Flyghed, Janne (2000), s. 70.  

3 Ekelöf (2018), s. 42.  

4 Se Direktiv 2020:104 s. 7. 
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Behovet av en straffvärdeventil som tar sikte på flerfaldig brottslighet motiveras av att dagens 

reglering inte tillåter att hemliga tvångsmedel används vid misstankar om systematisk 

brottslighet, exempelvis flera skattebrott eller bedrägerier som förövats av samma person.5 

Frågan om att införa en sådan mekanism har tidigare diskuterats men bedömdes då innebära 

ett allt för stort integritetsintrång för den enskilde för att kunna accepteras.6 Regeringen anför 

emellertid att den senaste tidens brottsutveckling ger skäl för att frågan tas upp igen. 

Framförallt påpekar regeringen att den ekonomiska brottsligheten, som inte sällan består av 

ett brottsupplägg som omfattar flera olika brott som var för sig inte är särskilt allvarliga, utgör 

en viktig inkomstkälla för kriminella nätverk.7 De brottsutredande myndigheterna måste 

därför föses med effektiva utredningsverktyg för att kunna utreda och beivra denna 

brottslighet.8   

 

Idag används en straffvärdeventil som tar sikte på ett konkret brotts straffvärde för att reglera 

tillämpningsområdet för hemliga tvångsmedel. Vid införandet av straffvärdeventilen 

framfördes kritik av både myndigheter och Lagrådet då det bedömdes vara för svårt att på ett 

tidigt stadium i en brottsutredning göra en någorlunda säker bedömning av ett brotts 

straffvärde.9 I strävan efter att förse de brottsutredande myndigheterna med effektiva verktyg 

kan det funderas över om inte effektivitet prioriteras framför kravet på rättssäkerhet.  

 

Det är mot denna bakgrunden som ämnet för uppsatsen har växt fram. Är det intresset av en 

effektiv brottsbekämpning eller intresset av rättssäkerhet och skydd för den enskilde 

individens personliga integritet som styrt utformningen av reglerna kring hemliga 

tvångsmedel?  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur införandet av en straffvärdeventil som tar sikte på 

flerfaldig brottslighet skulle kunna påverka den brottsbekämpande verksamheten i relation till 

individens krav på rättssäkerhet under pågående förundersökning. Vidare har syftet varit att 

 
5 Se Dir. 2020:104 s. 6.  

6 Prop. 2002/02:74 s. 34.  

7 Dir. 2020:104 s. 6. 

8 Se Dir. 2020:104 s. 6 samt BRÅ-rapport 2016:12 s. 87, 99 och 114-119.   

9 SOU 1998:46 s. 380f., se även Lagrådets yttrande till Prop. 2002/03:74 Bilaga 5.  
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undersöka vilka problem som skulle kunna uppstå när en bedömning av flerfaldig 

brottslighets straffvärde ska ske under pågående förundersökning.  

 

För att tillföra struktur till uppsatsen har följande frågeställningar formulerats:  

- Vad kan sägas känneteckna en effektiv brottsbekämpning samt en rättssäker 

brottmålsprocess?  

 

- När kan hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning 

och hemlig rumsavlyssning användas under en förundersökning?  

 

- Vilket intresse, rättssäkerhet eller brottsbekämpning, kan anses ha haft störst 

inflytande vid utformningen av de regler som styr användningen av hemliga 

tvångsmedel under förundersökningen?  

 

- Ligger införandet av en straffvärdeventil som tar sikte på flerfaldig brottslighet i linje 

med hur gällande reglering på området är utformad?  

 

1.3 Avgränsningar  

I arbetet med uppsatsen har avgränsningar gjorts i förhållande till vilka tvångsmedel som 

kommer att beröras. Uppsatsen behandlar de hemliga tvångsmedel som kan tillämpas inom 

ramen för en förundersökning. De tvångsmedel som kommer att behandlas är hemlig 

avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig 

rumsavlyssning. Hur hemliga tvångsmedel kan användas i brottsförebyggande syfte kommer 

inte att beröras.10 Nyligen infördes ett nytt hemligt tvångsmedel, hemlig dataavläsning.11 

Uppsatsen kommer dock inte att behandla detta tvångsmedel. Denna avgränsningen motiveras 

av att tvångsmedlet införts genom en tidsbegränsad lag.  

 

Frågor som är hänförliga till hur överskottsinformation ska hanteras kommer inte att 

behandlas i uppsatsen. Överskottsinformation är all information som avser annat än det brott 

 
10 Möjligheten att använda hemliga tvångsmedel utanför RB regleras i bl.a. Lag (2007:979) om åtgärder för att 

förhindra vissa särskilt allvarliga brott samt lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll.  

11 Lag (2020:62) om hemlig dataavläsning.  
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som legat till grund för tillståndet om hemliga tvångsmedel.12 Hur sådan information ska 

hanteras regleras i 27 kap. 23 a § RB. 

 

I uppsatsen behandlas frågor om straffvärdebedömning för flerfaldig brottslighet. I denna del 

har uppsatsen avgränsats till att enbart behandla frågan om straffvärde, och inte straffmätning 

eller påföljdsbestämning.  

 

Det bör här påpekas att det i arbetet med uppsatsen närmast varit en utgångspunkt att de 

hemliga tvångsmedlen är effektiva utredningsåtgärder. I arbetet med uppsatsen har frågan om 

huruvida hemliga tvångsmedel är en effektiv utredningsmetod således inte berörts. Detta kan 

påpekas utgöra en brist i framställning. En förutsättning för att kunna motivera användandet 

av hemliga tvångsmedel är att det finns ett behov för användningen, och att den åtgärd man 

vill utnyttja svarar mot detta behov. För att kunna fokusera på hur åtgärderna regleras i syfte 

att granska avvägningen mellan rättssäkerhet och effektivitet i processen, har åtgärdernas 

effektivitet närmast behandlats som en självklarhet.  

 

1.4 Metod och material  

I arbetet med denna uppsats har den rättsanalytiska metoden använts. Metoden kan användas 

för att analysera rätten som sådan, och inte enbart för att fastställa gällande rätt.13 Samtidigt 

utgör fastställandet av gällande rätt ett led i den rättsanalytiska metoden. I detta avseende har 

metoden flera likheter med den rättsdogmatiska metoden och i arbetet med att redogöra för 

regleringen kring användningen av hemliga tvångsmedel har lagar, förarbeten och doktrin 

använts. Den rättsanalytiska metoden är dock bredare än den rättsdogmatiska metoden, och 

möjliggör att annat underlag än de traditionella rättskällorna används för att analysera rätten. 

Således kan andra intressen och värderingar ges större utrymme vid en analys av rätten.14  

 

I syfte att besvara uppsatsen första frågeställning har modeller av straffprocessen använts. 

Modeller har ansetts utgöra ett användbart verktyg för att kunna diskutera frågor och problem 

i straffprocessen.15 De modeller som använts i uppsatsen är Herbert Packers modeller av 

 
12 Åklagarmyndighetens RättsPM 2012:08 s. 16.  

13 Sandgren (2018), s. 49.  

14 Sandgren (2018), s. 51.  

15 Roach (1999), s. 671.  
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straffprocessen, brottsbekämpningsmodellen (the Crime Control Model) och 

rättssäkerhetsmodellen (the Due process Model). Förutom att ge en bild av vad som kan anses 

känneteckna dels en effektiv brottsbekämpning samt en rättssäker brottmålsprocess har 

modellerna använts för att analysera utformningen av regleringen kring hemliga tvångsmedel 

under förundersökning. Detta har gjorts i syfte att kunna besvara uppsatsens tredje 

frågeställning. Modellerna kommer att presenteras i avsnitt 2.4 och det material som ligger till 

grund för redogörelsen är Herbert Packers bok The Limits of Criminal Sanction som gavs ut 

1968.  

 

En del av arbetet med denna uppsats har fokuserats kring hur en straffvärdebedömning 

genomförs vid för flerfaldig brottslighet. I denna del har Martin Borgekes och Mari 

Heidenborgs bok Att bestämma påföljd för brott använts som underlag. Boken erbjuder en 

praktiskt inriktad vägledning för hur straffvärdebedömning och påföljdsbestämning görs. I 

inledning till boken påpekar författarna att en framställning som tar sikte på hur man ska 

bestämma påföljd för brott endast är aktuell en viss tid.16 I arbetet med denna uppsats har 

boken emellertid bedömts vara av relevans, och den beskrivning av den svenska påföljdsläran 

som boken tillhandhåller är högst aktuell för uppsatsen. I de delar materialet behövts 

kompletteras har Nils Jareborg och Josef Zilas bok Straffrättens Påföljdslära använts. 

1.5 Tidigare forskningsläge  

I arbetet med denna uppsats har det uppmärksammats att ämnet kring straffprocessens 

funktioner behandlats i en uppsjö av framställningar. I uppsatsen har framförallt Herbert 

Packers The limits of Criminal Sanction använts. Det ska dock uppmärksammas att 

straffprocessens funktioner är ett ämne som diskuterats flitigt i den rättsvetenskapliga 

litteraturen och flertalet teorier om straffprocessen har formulerats. I svensk rätt har Per 

Henrik Lindblom behandlat ämnet i många framställningar, exempelvis i Sena uppsatser – 

Straffprocessens samhällsfunktioner. 

 

På området för hemliga tvångsmedel har det även skrivits en del, exempelvis har Gunnel 

Lindbergs bok ”Straffprocessuella tvångsmedel: när och hur får de användas?” varit till nytta 

 
16 Borgeke & Heidenborg (2016), s. 27.  
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för detta arbete. Dock är området föremål för förändringar vilket motiverat att framförallt 

förarbeten använts som underlag till denna uppsats.  

 

Avseende tidigare forskning på området för påföljdsbestämning och straffvärdebedömningar 

finns omfattande material och framställningar. Som ovan nämnts har exempelvis Martin 

Borgekes och Marie Heidenborg bok Att bestämma påföljd för brott varit av nytta för 

uppsatsen. Även Borgekes framställning Studier rörande Påföljdspraxis m.m. kan 

uppmärksammas samt Nils Jareborg och Josef Zilas framställning Straffrättens påföljdslära 

lyftas fram. Det kan dock påpekas att dessa framställningar tar sikte på 

straffvärdebedömningen samt påföljdsbestämning efter att huvudförhandling i målet ägt rum.  

 

Denna uppsats bidrar till forskningsläget genom att den ser till vilka problem som kan uppstå 

när straffvärdebedömningen istället ska ske under förundersökning vid tillståndsprövning för 

hemliga tvångsmedel.  

1.6 Disposition  

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. I första kapitlet presenteras en bakgrund till uppsatsen, 

uppsatsens syfte och de frågeställningar som uppsatsen ämnar besvara samt de avgränsningar 

som har gjorts under arbetets gång.  

 

I uppsatsens andra kapitel kommer begreppen ”rättssäkerhet” och ”effektiv 

brottsbekämpning” att belysas. Vidare kommer Herbert Packers typmodeller av 

straffprocessen att presenteras och problematiseras. Modellerna ger uttryck för de teoretiska 

utgångspunkter som ligger till grund för den analys som sedan kommer att göras av det 

regelverk som styr användandet av hemliga tvångsmedel.  

 

Det tredje kapitel tillhandahåller en redogörelse för de rättigheter som berörs av användandet 

av hemliga tvångsmedel. Kapitlet är förhållandevis kort men ämnar enbart till att förklara 

innebörden av de rättigheter som enskilda individer åtnjuter genom dels Europakonventionen 

om de Mänskliga rättigheterna (EKMR), dels Regeringsformen, RF.  

 

Uppsatsens fjärde kapitel belyser gällande rätt på området för hemlig 

tvångsmedelsanvändning, vilka förutsättningar måste föreligga för att hemliga tvångsmedel 
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ska kunna tillämpas under en förundersökning? Innebörden av de tvångsmedel som behandlas 

i uppsatsen kommer att förklaras. Det kan framhållas att fokus har riktats på 

tillämpningsområdet för hemliga tvångsmedel, och då framförallt innebörden av de 

straffvärdeventiler som idag återfinns i RB. Kapitlet innehåller även den analys av regelverket 

utifrån Packers modeller som ämnar att besvara frågan om det är intresset av rättssäkerhet 

eller en effektiv brottsbekämpning som får anses ha haft störts inflytande av utformningen av 

reglering kring hemliga tvångsmedel.  

 

Det femte kapitlet belyser hur en straffvärdebedömning görs vid flerfaldig brottslighet och 

vilka principer som styr straffvärdebedömningen. Därefter följer en analys kring vilka 

problem som kan identifieras vid utformningen av en straffvärdeventil som tar sikte på 

flerfaldig brottslighet, utifrån de rättssäkerhetskrav som gäller vid regler om statlig 

tvångsmedelsanvändning.  

 

I uppsatsen sjätte och sista kapitel presenteras de slutsatser som uppsatsen resulterat i.  
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2 Begrepp och modeller  

2.1 Inledning  

I följande kapitel kommer de begrepp och modeller som används i uppsatsen att presenteras. 

Inledningsvis kommer begreppen rättssäkerhet och brottsbekämpning att behandlas, då dessa 

senare i uppsatsen kommer att användas som verktyg för att diskutera den föreslagna 

straffvärdeventilen. Begreppsförklaringen syftar även till att ge underlag för att besvara 

uppsatsens första frågeställning. Vidare kommer kapitlet behandla Herbert Packers 

typmodeller av straffprocessen, brottsbekämpningsmodellen och rättsäkerhetsmodellen. 

Modellerna bygger på vissa identifierade värden som återfinns i straffprocessen och skapades 

i syfte att användas som analysverktyg. Genom att applicera modellerna på olika stadier i 

straffprocessen är tanken att två frågor ska kunna besvaras; (1) var på skalan mellan de två 

motstående modellerna befinner sig den rättsordning man granskar, och (2) i vilken riktning 

är rättsordningen på väg? Varken rättssäkerhetsmodellen eller brottsbekämpningsmodellen 

ska ses som ett ideal att sträva efter, och ingen av modellerna bygger på en verklig 

straffprocess.17 Förutom att användas som analysverktyg ger modellerna en uppfattning om 

vad som kan känneteckna dels en effektiv brottsbekämpning, dels ett rättssäkert 

brottmålsförfarande. Efter att jag presenterat modellerna mer utförligt kommer jag att 

motivera varför jag menar att modellerna utgör ett bra verktyg för att analysera regleringen 

kring hemliga tvångsmedel.  

 

2.2 Rättsstat, rättsskydd och rättssäkerhet  

Kravet på rättssäkerhet har en stark anknytning till tankar och idéer om rättsstaten.18 Åke 

Frändberg, professor emeritus vid Uppsala Universitet, uttrycker att rättsstaten kännetecknas 

av fyra grundvärden vars utformning syftar till att motverka att enskilda individer utsätts för 

allvarliga kränkningar genom rättsordningen. Dessa fyra grundvärden är; (1) rättslikhet, vilket 

innefattar idén om likhet inför lagen, (2) rättssäkerhet, i betydelsen förutsebarhet i rättsliga 

angelägenheter, (3) rättstrygghet, att våldsutövning från statens sida enbart är accepterat för 

att avvärja att människor drabbas av ett ännu större ont och att våldsutövningen är strikt och 

 
17 Packer (1968), s. 153.  

18 Axberger (1988), s. 154. 
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noggrant reglerad, (4) rättstillgänglighet, vilket innebär att individer ges möjlighet till ett 

effektivt rättsmedel eller annat organ för lagprövning och kontroll av gällande rätt.19 En 

rättsstat utmärks alltså av att enskilda individer garanteras skydd mot övergrepp och våld från 

statens sida. Frändberg kallar detta för rättsstatens paradox. Hotet i en rättsstat utgörs av 

missbruk av rättsordningen och utgör en fara för skyddsobjektet som utgörs av individer. Det 

är staten själv som kan förverkliga hotet, samtidigt som staten är den som ska skydda 

individerna från att hotet förverkligas. Som verktyg för att skydda individerna finns 

rättsordningen.20 För att rättsstaten ska kunna åstadkomma detta skydd krävs tydliga lagar 

som kan tillämpas på ett objektivt sätt.21 Utifrån dessa tankegångar har kravet på rättssäkerhet 

utvecklats, och med traditionell rättssäkerhet avses just förutsebarhet i rättsliga 

angelägenheter.22 I sammanhanget kan det vara värt att lyfta begreppet rättsskydd. Rättsskydd 

definieras som att rättsordningen inträder som skyddsanordning för människors intressen, 

vilket även innefattar skydd mot den egna staten. Rättskyddet är centralt i en rättsstat då 

rättsstaten kännetecknas av att den enskilde åtnjuter rättsskydd mot staten.23  

 

De fri- och rättigheter som återfinns i olika rättighetskataloger har det gemensamt att 

skyddsobjektet är den enskilde medborgaren som åtnjuter ett skydd mot ingripande från 

staten.24 När staten vidtar åtgärder som utgör ett ingripande i medborgarnas fri- eller 

rättigheter är rättssäkerhet av yttersta vikt. Samtidigt är en av rättsstatens grundläggande 

funktioner att utöva makt mot dess medborgare och kravet på rättssäkerhet kan inte ges sådan 

tyngd att detta inte kan ske. Kravet på rättssäkerhet varierar således beroende på vikten av 

motstående intressen. Det har framhållits att ett sänkt krav på rättssäkerhet enbart bör tillåtas 

när en viktig målsättning inte kan uppnås på något annat sätt.25 Justitieutskottet uttalade i 

betänkandet ”Om riktlinjer för arbete mot ekonomisk brottslighet m.m.” att all lagstiftning är i 

behov av tolkning, och att det vid lagstiftningsarbeten kan finnas situationer då det måste ske 

 
19 Frändberg (1996), s. 26f. 

20 Frändberg (1996), s. 25. 

21 Axberger (1988), s. 153. 

22 Axberger (1988), s. 154, se även Jareborg (1992) s. 83.  

23 Jareborg (1992), s. 80.  

24 Jfr. Ehrenkrona (2007), s. 39. 

25Axberger (1988), s. 154f.  
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en avvägning mellan kravet på legalitet och andra beaktansvärda intressen. Vid en sådan 

avvägning får effektivitet aldrig överordnas rättssäkerhet.26  

 

Frågor om rättssäkerhet är således särskilt relevanta vid diskussion om förutsättningar för att 

kunna ingripa med tvång mot enskilda.27 Vid sidan av den traditionella rättssäkerheten har 

rättssäkerhet även diskuterats i termer av formell och den materiell rättssäkerhet. För att 

kunna använda begreppet på ett konsekvent sätt är det därför viktigt att förtydliga vad som 

avses.  

 

2.2.1 Formell och materiell rättssäkerhet 

Den formella rättssäkerheten tar sikte på förutsebarhet. Poängen med en lagstiftning som är 

förutsebar framhålls vara att förhindra att oskyldiga personer behandlas som skyldiga.28 

Medborgare ska inte kunna utsättas för rättsverkningar som de inte kunnat förutse. Detta 

ställer krav på att lagar är tydliga, att tänkbara sanktioner går att utläsa samt att lagarna finns 

tillgängliga för de som kan komma utsättas för sanktionerna.29 Den formella rättssäkerheten är 

lik den traditionella rättssäkerheten som nämndes ovan. Kravet på förutsebarhet syftar till att 

skydda den enskilde från godtyckliga ingripande från staten.30 Hans-Gunnar Axberger, 

professor i konstitutionell rätt och docent i straffrätt, har uttryckt att det i samband med 

utövandet av rättsligt tvång aldrig kan uteslutas att misstag kan komma att begås.31 Axberger 

menar därför att det finns ett behov av att lagar är utformade på ett sätt så att de kan tillämpas 

utan risk för misstag. Detta fordrar att lagar och rättsprinciper är förutsebara och tillämpas 

inom ett system som kan kontrolleras.32 

 

Till skillnad från den formella rättssäkerheten tar den materiella rättssäkerheten, utöver kravet 

på förutsebarhet, även hänsyn till etiska överväganden. De rättigheter och skyldigheter som 

medborgarna åtnjuter genom lagstiftningen ska även motsvaras av lagens praktiska 

 
26 JU 1984/85:28 s. 26. 

27 Se även Prop. 1984/85:32 s. 39.  

28 Jareborg (1992), s. 88.  

29 Prop. 1984/85:32 s. 11. 

30 Frändberg (2005), s. 288f.  

31 Axberger (1988), s. 154.  

32 Axberger (1988), s. 153.  
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tillämpning.33 Det är avvägningen mellan den formella rättssäkerheten och dessa etiska 

värden som resulterar i den materiella rättssäkerheten.34 Förespråkare för den materiella 

rättssäkerheten menar att de beslut som domstolar och andra myndigheter fattar måste 

återspegla krav på etik och moral. Nils Jareborg, professor i straffrätt, kritiserar dock den 

materiella rättssäkerheten som definition för rättssäkerhet. Jareborg menar att den materiella 

rättssäkerheten är oprecis till sin innebörd, eftersom det kan vara svårt att definiera vad som är 

etiskt godtagbart.35 En oprecis begreppsbildning utgör ett osäkert instrument för att mäta vad 

som innebär en rättssäkerhetsgaranti. Jareborg anser att etiskt grundad kritik av rätten bäst 

grundas på att rättsäkerhetsbegreppet utgörs av krav på förutsebarhet. Jareborg framhåller att 

den materiella rättssäkerheten, som innehåller krav på etiskt och moraliskt godtagbara beslut 

innebär att man frångår vad som är ”juridiskt rätt” och fokuserar på vad som är ”moraliskt 

rätt”. Om man godtar att rätten kan vara omoralisk men förutsebar, inser man att det är rätten 

som är orimlig och inte rättssäkerhetsbegreppet.36  

 

2.3 En effektiv brottsbekämpning  

Begreppet ”brottsbekämpning” har ingen entydig definition.37 Brottsbekämpning har 

beskrivits i termer av ”långsiktig brottsförebyggande åtgärder” och ”kortsiktiga och repressiva 

åtgärder”. De åtgärder som primärt syftar till att verka brottsförebyggande ligger utanför 

förundersökningens ramar och kommer därför inte att behandlas i uppsatsen. Inom 

straffprocessen torde begreppet ”brottsbekämpning” syfta på de åtgärder som vidtas för att 

reagera på konkreta brott som har begåtts. När det finns anledning att anta att ett brott har 

förövats kan en förundersökning inledas, vari det utreds om brott har begåtts och vem som 

kan misstänkas för brottet. Förundersökningen ska resultera i att bevisning kan föras mot den 

misstänkte så att straffansvar kan fastställas och straff kan utdömas.38  

 

Vad menas då med en effektiv brottsbekämpning? Kravet på en effektiv brottsbekämpning är 

återkommande, och regleringen kring hemliga tvångsmedel anförs bygga på en avvägning 

 
33 Prop. 1984/85:32 s. 36. 

34 Jareborg (1992), s. 90. 

35 Jareborg (1992), s. 90.  

36 Jareborg (1992), s. 90.  

37 Nordh (2016), s. 60.  

38 Nordh (2016), s. 66.  
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mellan samhällets behov av en effektiv brottsbekämpning till skydd för medborgarnas 

intressen och den enskildes rätt till integritet och rättssäkerhet i förhållande till staten.39  

Ur Lagrådets yttrande till proposition 2002/03:74 går det att utläsa att det med effektivitet 

avses huruvida andelen uppklarade grova brott skulle öka i sådan grad att det väger upp det 

integritetsintrång som användningen av tvångsmedel medför.40 Detta överensstämmer med 

hur termen ”effektivitet” används i proposition Integritet och effektivitet i polisens 

brottsbekämpande verksamhet. I proposition avser ”effektivitet” andel uppklarade brott.41  

 

Med en effektiv brottsbekämpning avses således åtgärder som vidtas i den brottsutredande 

verksamheten och som leder till att brott kan klaras upp. Brottet bör ses som uppklarat först 

när det finns tillräckliga bevis för att kunna lagföra en gärningsperson. I svensk rätt är 

beviskravet för detta att det är ställt ”utom rimligt tvivel” att den åtalade personen har begått 

gärningen.42  

 

2.4 Herbert Packers typmodeller av straffprocessen  

I följande avsnitt kommer jag att mer utförligt att presentera Herbert Packers två modeller av 

straffprocessen. Modellerna är utformade på så sätt att de kan ses som polära till varandra, där 

modellerna i sina ytterligheter kan framstå som extrema. I rättssäkerhetsmodellen prioriteras 

den enskilde individens rättigheter och i brottsbekämpningsmodellen prioriteras statens 

intresse av en effektiv brottsbekämpning. Samtidigt är modellerna utformade utifrån tre 

grundläggande antaganden om hur rättssystemet och straffprocessen är uppbyggda.43 

Redogörelsen är baserad på Herbert Packer bok The limits of criminal sanction. 

 

Det första antagandet bygger på att kriminaliseringen av en gärning måste vara avskild från, 

och komma före den process som består av att utreda och hantera personer som begår 

kriminella handlingar (i det följande kallat lagföringsprocessen). En förutsättning för detta 

antagande är att de beslut om att kriminalisera gärningar respekteras och efterföljs av de 

 
39 SOU 2018:61 s. 115. 

40 Se Bilaga 5 till Prop. 2002/03:74 s. 93.  

41 Jfr. Prop. 2009/10:85 s. 63.  

42 Jfr. Lambertz (2009), s. 1.  

43 Packer (1968), s. 153. 
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aktörer som verkar inom lagföringsprocessen. Det andra antagandet består av att det vid 

brottsutredningar finns begränsningar för statens befogenheter eftersom det finns ett intresse 

av att den enskilde individens privatliv och säkerhet inte utsätts för godtyckliga ingrepp från 

staten.44 Det tredje antagandet tar sikte på att den som misstänks ska ses som ett subjekt, en 

egen person som innehar vissa rättigheter, däribland rätten (men inte skyldigheten) att inneha 

en aktiv roll i brottmålsprocessen.45 Detta antagandet ger processen ett inslag av att bestå av 

två motstående parter.46 Utifrån dessa antaganden intar de två modellerna olika och ofta 

motstående positioner, vilket kommer att presenteras i det följande. 

 

2.4.1 Brottsbekämpningsmodellen  

Utgångspunkten för brottsbekämpningsmodellen är att den absolut viktigaste funktionen hos 

straffprocessen är att bekämpa brott och hämma kriminaliteten i samhället.47 Om allmänheten 

uppfattar att straffprocessen inte kan lagföra personer som begår brott antas det leda till en 

bristande respekt för straffrättssystemet varpå de intressen som kriminaliseringen syftar till att 

värna om riskerar att bli utsatta för kränkningar. Enligt modellen är den materiella 

straffrättens genomslag central för allmänhetens förtroende för straffprocessen. Om ingen 

lagförs för de brott som begås har kriminaliseringen ingen effekt vilket leder till slutsatsen att 

en misslyckad brottsbekämpning resulterar i mer brottslighet i samhället. Modellen utgår från 

en föreställning om att statens kontroll över kriminaliteten är en förutsättning för civil lydnad 

och människans frihet. Genom att prioritera brottsbekämpningen kan straffprocessen ses som 

en garant för att människans sociala frihet upprätthålls. Med social frihet avses rätten för varje 

enskild individ att verka fritt i samhället.48  

 

2.4.1.1 Effektivitet  

Mot bakgrund av brottsbekämpningsmodellens grundvärden ska straffprocessen fokusera på 

effektivitet. Med effektivitet menas straffprocessens förmåga att utreda brott och lagföra 

 
44 Packer (1968), s. 156.  

45 Jfr. begreppen “the adversary system”, “procedural due process”, “notice and an opportunity to be heard”, and 

“a day in court”.  

46 Packer (1968), s. 157.  

47 Packer (1968), s. 158.  

48 Packer (1968), s. 158.  
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gärningspersoner.49 Metoder som ökar straffprocessens kapacitet till att upptäcka och utreda 

brott, lagföra personer och fastställa straff ska prioriteras framför metoder som värnar om den 

misstänktes rättigheter. Effektivitet uppnås enligt brottbekämpningsmodellen genom att 

straffprocessen utformas på ett sätt som möjliggör en kvantitativ brottsbekämpning. Snabba 

beslut som är slutgiltiga är av vikt för att effektivisera processen, vilket motiverar att 

möjligheterna till att överklaga beslut eller på andra sätt göra invändningar mot processen bör 

vara minimala.50 Brottsbekämpningsmodellens ideal är en process vari oskyldiga tidigt kan 

sållas bort från utredningen och skyldiga personer snabbt kan dömas.51 En sådan process 

kännetecknas av att förfarandet är informellt och enhetligt, vilket möjliggör en ökad förmåga 

att hantera en stor kvantitet av ärenden. En informell process ställer exempelvis inte upp några 

regler kring hur bevisning eller andra omständigheter kring brottet måste föredras. Med ett 

enhetligt förfarande avses att processen är utformad på ett sätt som präglas av rutinmässiga 

och standardiserade tillvägagångssätt.52 Utgångspunkten för denna effektiva process är att de 

som misstänks för brott faktiskt är skyldiga.  

 

2.4.1.2 Presumtion om skuld  

I de fall en person inte initialt kan bedömas vara oskyldig uppstår en misstanke om att 

personen i fråga är skyldig. Packer benämner denna utgångspunkt som presumtionen om 

skuld, presumption of guilt. Presumtionen om skuld har sin grund i antagandet att den 

utredning som polis och åklagare vidtagit är pålitlig och kan visa på en sannolik skuld hos den 

utpekade individen som misstänks för brottet. Denna presumtion gör det möjligt att vidta 

ytterligare åtgärder mot den utpekade.53 Presumtionen om skuld förklaras vara ett uttryck för 

det förtroende som brottsbekämpande myndigheter har till de utredningsåtgärder som vidtas 

på ett tidigt stadie i straffprocessen och de slutsatser som resultatet av dessa åtgärder leder 

fram till.54 Presumtionen om skuld ska inte ses som motsatsen till oskuldspresumtionen. 

Istället ska de två principerna ses som olika idéer. Oskuldspresumtionen innebär att oavsett 

hur övertygande bevisning som finns mot den misstänkte ska den misstänkte anses vara 

 
49 Packer (1968), s. 158.  

50 Packer (1968), s. 159.  

51 Packer (1968), s. 160. 

52 Packer (1968), s. 159.  

53 Packer (1968), s. 160.  

54 Packer (1968), s. 161.  
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oskyldig fram till dess att en oberoende domstol dömt i ansvarsfrågan. Presumtionen om 

skuld tar istället sikte på utgången i målet, och bygger på de faktiska omständigheter som 

pekar i en viss riktning. Oskuldspresumtionen är normativ medan presumtionen om skuld är 

deskriptiv.55  

 

2.4.1.3 Möjliga utredningsåtgärder  

Enligt brottsbekämpningsmodellen är de fakta som de brottsutredande myndigheterna 

producerar genom sin utredning pålitliga. De brottsutredande myndigheterna måste därför 

kunna arbeta på ett effektivt sätt, vilket sker när polisen får arbeta utan några hinder. Det är 

därför viktigt att det finns långtgående befogenheter för de brottsutredande myndigheterna att 

vidta diverse utredningsåtgärder redan i det inledande stadiet av straffprocessen, det vill säga 

på förundersökningsstadiet.56 Laglydiga medborgare har ingen anledning till att känna oro 

eftersom de brottsutredande myndigheterna inte har någon anledning till att ingripa mot 

oskyldiga personer.57  

 

Åtgärder som kan leda till att kväsa brottslighet är åtgärder som måste få tillämpas av de 

brottsutredande myndigheterna. Brottsbekämpningsmodellen poängterar att åtgärder som 

exempelvis hemlig avlyssning är ett viktig verktyg för att kunna utreda brott. Inte minst är det 

ett viktigt verktyg i syfte att kunna utreda organiserad brottslighet.58 I och med att det saknas 

ett intresse av att avlyssna personer som inte är misstänkta för brott finns det ingen anledning 

att oroa sig för att åtgärderna skulle kunna missbrukas. Att det finns en risk för missbruk är 

dock inte av avgörande betydelse, eftersom brottsbekämpningsmodellen prioriterar 

effektivitet framför risken för missbruk. Eftersom det brottsbekämpande arbetet är av yttersta 

vikt för brottsbekämpningsmodellen finns det ingen anledning att begränsa användningen av 

avlyssning som utredningsmetod till en viss typ av brott. Är metoden effektiv ska den kunna 

användas. Vidare ska all information som inhämtas i samband med avlyssningen kunna 

användas mot den misstänkte.59  

 

 
55 Packer (1968), s. 161f.  

56 Packer (1968), s. 162.  

57 Packer (1968), s. 177.  

58 Packer (1968), s. 196.  

59 Packer (1968), s. 196.  



 18 

2.4.2 Rättssäkerhetsmodellen  

Till skillnad från brottsbekämpningsmodellen fokuserar rättssäkerhetsmodellen på den 

enskildes intressen och värnar om ett rättssäkert förfarande där den misstänktes rättigheter 

respekteras. Modellen utgår, i likhet med brottsbekämpningsmodellen, från att 

brottsbekämpningen är en förutsättning för att upprätthålla allmän ordning i samhället. 

Rättssäkerhetsmodellen är på så sätt inte en motsats till brottsbekämpningsmodellen, då även 

rättsäkerhetsmodellen eftersträvar en effektiv brottsbekämpning. Rättssäkerhetsmodellen 

utgår dock från att slutresultatet av straffprocessen, utdömande av straff, innebär en 

kombination av stigmatisering för den enskilde och en begränsning av dennes frihet. 

Straffprocessen möjliggör ett utövande av makt som kan leda till att staten utsätter den 

enskilde för ett allvarligt lidande. Med förmågan att utöva makt kommer ett ansvar att se till 

att makten inte används på ett godtycklig sätt eller leder till missbruk. Rättssäkerhetmodellen 

ämnar därför till att garantera att straffprocessen blir föremål för kontrollmekanismer som 

förhindrar att straffprocessen enbart arbetar med högsta effektivitet som målsättning, eftersom 

effektivitet i detta perspektiv betyder tyranni.60  

 

2.4.2.1 Formella förfarande  

Medan brottsbekämpningsmodellen utgår från en presumtion om skuld bygger 

rättssäkerhetsmodellen istället på en misstro mot de brottsutredande myndigheternas förmåga 

att ombesörja en tillfredsställande utredning av vad som har hänt. Rättssäkerhetsmodellen 

betonar möjligheten att fel uppstår på olika sätt, bland annat genom att vittnen lämnar felaktig 

information och är partiska eller att de brottsutredande myndigheter använder otillbörliga 

medel för att få till ett erkännande.61 Rättsäkerhetsmodellen förespråkar därför en process vari 

den tilltalade deltar aktivt och får möjlighet till att uttala sig om materialet. Målet måste alltid 

föredras framför en opartisk domstol innan ett avgörande kan lämnas. Till skillnad från 

brottsbekämpningsmodellen som eftersträvar en slutgiltig dom framhåller 

rättsäkerhetsmodellen vikten av att det finns möjlighet att överklaga domen så länge det finns 

tvivel om att fel kan ha förekommit under utredningen. Rättssäkerhetsmodellen prioriterar i 

 
60 Packer (1968), s. 165f. Packer, (1964), s. 16.  

61 Packer (1968), s. 163.  
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lika stor mån att försäkra sig om att den faktiskt oskyldige inte döms som att den faktiskt 

skyldige döms.62  

 

Rättssäkerhetsmodellen syftar vidare till att försäkra sig om att förfarandet i vilket den 

enskilde blir anklagad för brott följer de uppsatta regler som finns och att det endast är när 

dessa regler efterföljs som den enskilde kan bli dömd. Vidare är det av intresse för 

rättsäkerhetsmodellen att belysa frågor som tar sikte på om den enskilde rent faktiskt kan 

dömas för den påstådda gärningen, exempelvis om åtalspreskription har inträtt. 

Rättsäkerhetsmodellen framhåller att det på så sätt är möjligt att någon som faktiskt har begått 

gärningen inte kan anses vara juridiskt skyldig.63 

 

2.4.2.2 Oskuldspresumtion 

Oskuldspresumtionen, presumption of innocence, genomsyrar Rättssäkerhetsmodellens 

uppbyggnad. Som ovan nämnts innebär oskuldspresumtionen att den misstänkte skall ses som 

oskyldig fram till det att en opartisk domstol fastställt skuldfrågan. Det är upp till staten att 

bevisa att den tilltalade har begått den påstådda gärningen och att alla krav som ställs för att 

kunna hålla någon straffrättsligt ansvarig är uppfyllda. Oskuldspresumtionen kan beskrivas 

utgöra handlingsdirektiv för brottsbekämpande myndigheter ifråga om hur den misstänkte ska 

bemötas och hanteras. Till skillnad från presumtionen om skuld har oskuldspresumtionen inte 

något med utgången i målet att göra.64 

 

2.4.2.3 Risk för missbruk  

Rättssäkerhetmodellen poängterar risken för maktmissbruk. Rättsäkerhetsmodellen utgår från 

att det finns en påtaglig fara för att de brottsutredande myndigheterna kommer att använda 

sina befogenheter på ett diskriminerande sätt. Utgångspunkten är att åtgärder främst kommer 

att drabba grupper som på olika sätt är utsatta, på grund av marginalisering eller sämre 

socioekonomisk status. Rättssäkerhetsmodellens inställning till användandet av straffrättsliga 

sanktioner är således kritisk, både ur ett nyttoperspektiv men även ur ett moralisk 

perspektiv.65  

 
62 Packer (1968), s. 164.  

63 Packer (1968), s. 166.  

64 Packer (1968), s. 161.  

65 Packer (1968), s. 170.  
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Rättsäkerhetsmodellen lyfter konsekvenserna av ett brottsbekämpande system som enbart 

fokuserar på effektivitet. Effektivitet sker på bekostnad av individens frihet, vilket inte kan 

tillåtas. Det är viktigare att prioritera den personliga integriteten (personal privacy), än att låta 

effektivitet utgöra grunden för intrång i den mänskliga friheten.66 Rätten till privatliv 

framhålls vara starkare än de befogenheter som brottsbekämpande myndigheter påstår sig ha 

för att utreda brott.  

 

I kontrast till vad Brottsbekämpningsmodellen framhåller rörande möjligheten att avlyssna 

enskilda individer utgår rättssäkerhetsmodellen ifrån att hemlig avlyssning inte kan tillåtas. 

Det framhålls vara förödande om de brottsutredande myndigheter närmast godtyckligt får 

möjlighet att övervaka och göra intrång i enskildas privatliv. Modellen utgår från att en sådan 

befogenhet riskerar att påverka människors liv på ett negativt sätt. Rätten till privatliv är en 

förutsättning för att försäkra varje enskild individ deras frihet att tycka, tänka och känna 

fritt.67 Rättsäkerhetsmodellen påpekar dock att denna ställning inte alltid kan vidhållas. I de 

fall som avlyssning verkligen krävs för att utreda ett brott måste det röra sig om konkreta, 

grovt allvarliga brott. Möjligheten att använda avlyssning borde enligt rättsäkerhetsmodellen 

begränsas till brott som rör den nationella säkerheten. För att kunna vidta så långtgående 

befogenheter kräver rättsäkerhetsmodellen även att åtgärden måste godkännas av en domstol, 

detta i syfte att motverka missbruk.68  

 

2.5 Modellerna idag  

Packer utformade modellerna i början av 1960-talet och det kan således konstateras att 

modellerna idag är 60 år gamla. Modellerna utformades även mot bakgrund av den 

amerikanska rättsordningen, varför det kan ifrågasättas om modellerna utgör ett användbart 

verktyg för att analysera den svenska regleringen kring hemliga tvångsmedel som vidtas vid 

en förundersökning. Emellertid utgör modellerna inte ett ideal att sträva efter och föreställer 

inte en verklig straffprocess. Vidare bygger modellerna på vissa antaganden om 

straffprocessens uppbyggnad, antaganden som jag menar till stor del stämmer överens med 

 
66 Packer (1968), s. 179. 

67 Packer (1968), s. 196f.  

68 Packer (1968), s. 197.  
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förutsättningarna för den svenska rättsordningen på straffrättens område. I den 

rättsvetenskapliga litteraturen har det framhållits att straffrättssystemet kan delas upp i tre 

nivåer; kriminalisering, utdömandet av straffansvar i domstol och verkställighet av straff.69 I 

likhet med detta anför Packer att frågan om vad som är brott (kriminalisering) måste hanteras 

avskilt från frågor om hur hantering av de personer som begår brott ska gå till (utdömande av 

straffansvar i domstol). Jag anser därför att modellerna har ett värde som analysverktyg och 

kan tillämpas för att analysera utformningen av regleringen för hemliga tvångsmedel.  

 

I diskussioner om straffprocessens funktioner har det anlagts ett differentierat 

funktionstänkande, vilket syftar till att belysa att straffprocessen kan ha olika funktioner. 

Dessa olika funktioner är många och kan förändras över tid och rum.70 En sådan annan 

funktion är att straffprocessen kan tillskrivas en politisk kontrollfunktion genom 

lagprövning.71 Packers modeller tar dock bara hänsyn till att straffprocessen kan ha en 

brottsbekämpande- eller rättssäkerhetsorienterad funktion. Mot bakgrund av att uppsatsen 

främst kommer att behandla den svenska straffprocessen på förundersökningsstadiet, där just 

intresset av en effektiv brottsbekämpning står mot intresset av rättssäkerhet bedöms denna 

brist inte påverkar modellernas värde som analysverktyg.  

 

Det har i den svenska litteraturen påpekats att modellerna inte enbart behöver ses som polära 

till varandra men att modellerna till följd av sin utformning tvingar fram svåra val och 

avvägningar. 72 Per Henrik Lindblom, professor i processrätt vid Uppsala Universitet, menar 

att straffprocessen kan ha inslag av både brottsbekämpning och rättssäkerhet. 

Brottsbekämpningen kan enligt Lindblom tillskrivas en målsättning av att minimera antalet 

felaktigt friande domar. I syfte att nå denna målsättning kan åtgärder som vidtas, exempelvis 

sänkta beviskrav, leda till att även oskyldiga döms för brott vilket leder till att allmänheten 

tappar tilltron för lagstiftning och rättskipning.73 Lindblom anför att det är lika viktigt att 

oskyldiga frikänns som att skyldiga döms, varför brottsbekämpningen inte fullt ut är en 

motsats till ett rättssäkert förfarande (”rättssäkerhetsintressen”). Intresset för rättssäkerhet 

 
69 Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 30f.  

70 Eklund & Lindell (2005), s. 22.  

71 Lindblom (1999), s. 641.  

72 Lindblom (1999), s. 627f.  

73 Lindblom (1999), s. 627f.  
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talar för att målet med straffprocessen är att minimera antalet felaktigt fällande domar.74 Det 

är enligt Lindblom av intresse att regler utformas på sätt så att felaktiga domar av båda slagen 

kan förhindras.75  

 

Vidare kan det uppmärksammas att brottsbekämpningsmodellen utgår från att det är de 

brottsutredande myndigheternas befogenheter att utreda och beivra brott som har en direkt 

effekt på kriminaliteten i samhället. Det är den effektiva straffprocessen som leder till att 

kriminalitetens hämmas. En sådan inställning utesluter att kriminaliteten i samhället påverkas 

av andra faktorer. Det kan i sammanhanget påpekas att den moderna kriminalpolitiken, i sin 

strävan för att förhindra brottslighet, inte sällan sammanfaller med utbildnings-, social- arbets- 

marknads- och samhällsplaneringspolitiken, vilket tyder på att det inte enbart är de 

brottsutredande myndigheternas befogenheter som har inverkan på kriminaliteten i 

samhället.76 

 

2.6 Sammanfattande kommentarer och reflektioner  

I kapitlet har begreppen rättssäkerhet och brottsbekämpning behandlats. Både den materiella 

och formella rättssäkerheten lyfter förutsebarhet som ett kriterium för rättssäkerhet, emellertid 

tar den materiella rättssäkerheten även sikte på att rättstillämpningen ska vara etiskt 

godtagbar. I likhet med vad Jareborg uttryckt menar jag att dessa etiska värden kan vara svåra 

att definiera. I ljuset av detta kommer begreppet rättssäkerhet att avse förutsebarhet i rättsliga 

angelägenheter när det används i uppsatsen.  

 

Uppsatsens första frågeställning syftar till att ge en bild av vad som kan känneteckna ett 

rättssäkert brottsmålförfarande respektive en straffprocess som prioriterar 

brottsbekämpningen. I kapitlet har detta gjorts med hjälp av Packers typmodeller av 

straffprocessen. Som ovan nämnts ska ingen av modellerna ses om ett ideal för en 

straffprocess, men i dess utformning ger modellerna en bild av hur de två intressena, om de 

får fullt genom slag, skulle kunna påverka straffprocessen. 

 
74 Eklund & Lindell (2005), 20.  

75 Linblom (1999), s. 627.  

76 Jfr. Asp. Ulväng, Jareborg (2013), s. 21.  
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Den formella rättssäkerheten ligger nära den traditionella rättssäkerheten, som växte fram i 

förhållande till att rättsstaten utvecklades, och syftar till att säkerställa att den enskilde 

individen inte utsätts för statens godtycke. Detta speglar i stor utsträckning det 

förhållningssätt som återfinns i Packers rättssäkerhetsmodell.  

 

Vidare har begreppet effektiv brottsbekämpning definierats mot bakgrund av hur begreppen 

använts i svenska förarbeten. Inom ramen för uppsatsen kommer en effektiv 

brottsbekämpning att åsyfta åtgärder som vidtas inom en förundersökning och som leder till 

att brott kan klaras upp. Att åtgärder leder till att brott klaras upp är ett kärnvärde i 

brottsbekämpningsmodellen. 
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3 Enskildas fri- och rättigheter  

3.1 Inledning  

Användandet av hemliga tvångsmedel innebär ett intrång i vissa av de fri-och rättigheter som 

den enskilde tillförsäkras genom bland annat Europeiska konventionen om mänskliga 

rättigheter och regeringsformen. I följande kapitel kommer de fri- och rättigheter som 

begränsas genom användandet av hemliga tvångsmedel att presenteras. Det är framförallt  

skyddet för den personliga integriteten som berörs. Skyddet för den personliga integriteten tar 

sikte på den enskildes rätt till en privat sfär som är skyddad från fysiska och psykiska 

intrång.77 Det saknas emellertid en entydig definition av vad som avses med begreppet 

personlig integritet i svensk rätt.78 Begreppet har avgränsats till att beröra information om den 

enskilde vilket även innefattar identifieringsdata.79  

 

3.2 Europakonventionen  

Sverige är en fördragsslutande stat till Europeiska konventionen om de mänskliga 

rättigheterna och dess tilläggsprotokoll. Konventionen har grundlagsstatus i Sverige och 

genom 2 kap. 19 § Regeringsformen, RF, stadgas ett förbud mot lagstiftning som strider mot 

konventionen.  

 

Av art. 8 i europakonventionen framgår att var och en är tillförsäkrad respekt för sitt privatliv 

och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Rättigheten innebär en skyldighet för staten att 

respektera enskildas rätt till privatliv, samt att genom lagstiftning eller andra åtgärder 

säkerställa att den enskildes privatliv skyddas från angrepp av andra.80 Begränsningar av 

denna rättighet får endast göras med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är 

nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten, landets 

ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral 

 
77 SOU 2012:44 s. 478.  

78 Se Prop. 2009/10:80 s. 175; SOU 2012:44 s. 480.  

79 SOU 2007:22, del. 1 s. 63.  

80 SOU 2018:61 s. 74.  
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eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.81 Medlemsstaterna har ett 

tolkningsutrymme för avvägningen mellan det skyddsvärda intresset och respekten för 

individens privatliv. Det finns således en rätt för varje konventionsstat att göra en bedömning 

av vad som utgör en nödvändig inskränkning av en rättighet.82 Kravet på att begränsningen är 

nödvändig har tolkats innefatta ett minimikrav på att kunna påvisa och beskriva ett faktiskt 

behov av inskränkningen.83 Vad som vägs in i bedömningen är ofta vilken rättighet det rör sig 

om, vad åtgärden bestått av och det eftersträvade syftet.84 Att utreda brott är ett av de ändamål 

som omfattas av formuleringen och som därigenom möjliggör att en begränsning sker av en 

enskilds fri- och rättigheter.85  

 

Europadomstolen har i sin praxis uttalat ett behov av kontroll och tillsyn över användningen 

av hemliga tvångsmedel.86 Kontrollen bör ske genom tillståndsprövning och genom tillsyn 

under verkställande av åtgärden och i efterhand. Europadomstolen har uttalat att det inte krävs 

en domstolsprövning för att lämna tillstånd men att domstolsprövning erbjuder de bästa 

garantierna för en oberoende prövning.87 Kravet på tillsyn förutsätter att de åtgärder som 

vidtas dokumenteras.88 

 

Genom Europadomstolens försorg har en minimistandard för regleringar kring åtgärder som 

innebär dolt spaningsarbete arbetats fram. Standarden tar sikte på sex premisser som 

lagstiftningen måste uppfylla. Lagstiftningen måste ge information om (1) vilka brott som 

skulle kunna leda till en begäran om tvångsmedel, (2) vilka de personkategorier är som skulle 

kunna riskera att bli utsatta för åtgärderna, (3) begränsningar av åtgärdens varaktighet, (4) hur 

de uppgifter som inhämtas får hanteras, (5) försiktighetsåtgärder vid överföring av 

information till andra parter och (6) vid vilka omständigheter som den inhämtade 

informationen och eventuella inspelad information måste förstöras.89 

 
81 Se Art. 8 2 p. EKMR.  

82 SOU 2007:22 s. 171f.  

83 SOU 2007:22 s. 176.  

84 SOU 2018:61 s. 75.  

85 Lindberg (2018), s. 5.  

86 SOU 2018:61 s. 81.  

87 SOU 2018:61 s. 81.  

88 SOU 2018:61 s. 82.  

89 Se SOU 2012:44 s. 640f. SOU 2018:61 s. 78. 
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I artikel 13 stadgas att var och en som fått sina i konventionen angivna fri- och rättigheter 

kränkta har rätt till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet, även om kränkningen 

utförts av någon i offentlig ställning. Denna rättighet har bland annat motiverat skyldigheten 

för brottsbekämpande myndigheter att underrätta enskilda som blivit föremål för åtgärder som 

bestått av hemliga tvångsmedel.90  

3.3 Skyddet i regeringensformen  

I regeringsformens andra kapitel återfinns de grundläggande fri- och rättigheter. Av 2 kap. 6 § 

framgår att var och en är gentemot det allmänna skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan 

och liknande intrång, samt mot undersökning av brev och annan förtrolig försändelse och mot 

hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. Av 

andra stycket följer att var och en även är skyddad mot betydande intrång i den personliga 

integriteten om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den 

enskildes personliga förhållande. Denna utvidgning av skyddet tillkom genom en 

grundlagsändring 2010 och motiverades av den enskildes intresse av att skydda information 

om sina personliga förhållanden. I propositionen anfördes att bestämmelserna som har 

betydelse för skyddet av den personliga integriteten i första hand syftar till att skydda den fria 

åsiktsbildningen.91  

 

Av 2 kap. 20 § RF stadgas att de rättigheter som återfinns i kapitlet endast får begränsas ”med 

stöd av lag”.92 Att begränsningen har gjorts ”med stöd i lag” ställer krav på att åtgärden 

vidtagits i enlighet med nationell rätt. Den nationella lagstiftning måste ha varit tillgänglig för 

den som berörts av åtgärden och konsekvenserna av lagregeln ska vara förutsebara.93 Något 

vagt har detta uttryckts som att lagstiftningen måste vara tillräckligt lättillgänglig och 

tillräcklig exakt formulerad.94 Formuleringen tar sikte på att de rättstillämpande 

myndigheterna tillåts ett visst tolkningsutrymme genom skönsmässiga bedömningar. Det 

krävs dock att detta tolkningsutrymme begränsas på ett tydligt sätt. Med förutsebarhet avses 

 
90 Se 27 kap. 31 § RB.  

91 Prop. 2009/10:80 s. 176.  

92 Ekelöf (2018), s. 40.  

93 SOU 2018:61 s. 74.  

94 SOU 2012:44 s. 640.  
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att det finns klara och tydliga regler som beskriver i vilka situationer och under vilka 

förutsättningar som myndigheter får använda tvångsmedlen. Reglerna måste vara så tydliga 

att det finns ett tillräckligt skydd mot missbruk av den prövningsrätt som finns.95 Kravet på 

förutsebarhet har varierat beroende på vilken typ av hemlig tvångsmedel som ligger till grund 

för utformningen av reglerna. Ju mer ingripande åtgärder i den enskildes rättigheter desto 

högre krav ställs på förutsebarhet.96  

 

Av 2 kap. 21 § följer att sådana begränsningar endast får göras för att tillgodose ändamål som 

är godtagbara i ett demokratiskt samhälle, och får inte gå utöver vad som är nödvändigt med 

hänsyn till det ändamål som har föranlett den. Vidare får begränsningen inte heller sträcka sig 

så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen, och begräsningen får inte heller 

göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning. I förarbetena 

till grundlagsändringen anfördes att utformningen av skyddet för den personliga integriteten 

förväntades öka förutsättningarna för att avvägningar rörande integritetsintrång blev mer 

ingående belysta och presenterade på ett sätt så att kvaliteten i lagstiftningen höjs.97 

Tillämpningsområdet för lagändringen syftar i huvudsak till att skapa ett skydd för enskilda 

gentemot betydande intrång som innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes 

personliga förhållanden. Vid lagstiftning som träffas av regleringen ska avvägningen utgå från 

de samhällsvärderingar som råder vid varje givet tillfälle.98 

 

3.4 Rättssäkerhet och skyddet för den personliga 
integriteten 

Det är i sammanhanget viktigt att poängtera att skyddet för den personliga integriteten inte är 

att likställa med rättssäkerhet.99 Som ovan beskrivits tar kravet på rättssäkerhet sikte på 

förutsebarhet i rättsliga angelägenheter. Skydd för intrång i den personliga integriteten tar i 

sin tur sikte på att värna om varje individs rätt till att inte utsättas för kränkningar av dessa 

rättigheter. Kravet på rättssäkerhet syftar till att säkerställa att de lagregler som begränsar 

 
95 SOU 2018:61 s. 75ff.  

96 SOU 2018:61 s. 80. 

97 Prop. 2009/10:80 s. 177.  

98 Prop. 2009/10:80 s. 184f.  

99 SOU 2012:44 s. 478.  
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rättigheterna är förutsebara. Åtgärder som innebär intrång i den personliga integriteten kan 

således uppfylla kravet på rättssäkerhet, trots att de innebär en kränkning av en enskild 

individs tillskrivna rättigheter. 
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4 Hemliga tvångsmedel vid 
förundersökning 

4.1 Inledning  

I följande kapitel kommer en redogörelse för regleringen kring hemliga tvångsmedel att 

presenteras. De tvångsmedel som kommer att behandlas är hemlig avlyssning av elektronisk 

kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning. För att få använda 

dessa tvångsmedel krävs att åtgärden sker inom ramen för en förundersökning som avser ett 

brott av viss dignitet, att åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen samt att åtgärden vidtas 

mot någon som är skäligen misstänkt för brottet som utreds (hemlig kameraövervakning kan 

användas i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas). Det är bland annat innebörden 

av dessa förutsättningar som kommer att diskuteras i detta kapitel. Inledningsvis kan sägas att 

rättegångsbalkens regler om användandet av hemliga tvångsmedel utgör handlingsregler för 

de brottsbekämpande myndigheterna.100 De mekanismer som syftar till att säkerställa att 

lagstiftningen efterlevs kommer även att presenteras. I kapitlets avlutande avsnitt kommer jag 

att analysera det presenterade regelverket utifrån Packers två modeller av straffprocessen. 

 

I kapitlet kommer visst fokus ligga på den form av straffvärdeventil som idag tillämpas. Den 

motivering som låg till grund för införandet av en straffvärdeventil samt den kritik som 

riktades mot mekanismen kommer även att lyftas fram.  

 

4.2 Tillämplig straffvärdeventil i fokus  

Att det ställs krav på att brottet är av viss dignitet syftar till att begränsa tvångsmedlens 

tillämpningsområde. Tillämpningsområdet för hemliga tvångsmedel bestäms som huvudregel 

genom att föreskriva ett minimistraff för brotten.101 Denna begränsning sägs utgöra en garanti 

för att tvångsmedlen endast används vid allvarliga, grova brott.102 Samtidigt finns möjligheten 

att använda hemliga tvångsmedel mot bakgrund av det konkreta brottets straffvärde. Att knyta 

tillämpningsområdet till brottets straffvärde har möjliggjort att hemliga tvångsmedel kan 

 
100 Lindberg (2018), s. 11. 

101 Se 27 kap. 18 §, 27 kap. 20A §, 27 kap. 20D § 2 st. RB.  

102 Se Prop. 2002/03:74 s. 32.  
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användas vid utredning av brott där det konkreta brottets straffvärde bedöms vara väldigt 

högt, men minimistraffet i straffstadgandet understiger det som krävs enligt huvudregeln.103 

Denna mekanism kallas straffvärdeventil och ska enligt förarbeten tillämpas restriktivt.104  

 

Införandet av straffvärdeventilen mötte kritik från de myndigheter som granskat förslaget om 

att införa en sådan mekanism. Kritiken bestod av att det ansågs vara för svårt att på ett tidigt 

skede i en brottsutredning göra en någorlunda säker bedömning av brottets straffvärde. 

Utredningen valde därför att inte föreslå en straffvärdeventill. Det uttrycktes att en sådan 

lösning inte var tänkbar och det ansågs finnas ett alltför stort utrymme för godtycke vid 

tillämpningen.105 Trots att utredningen avvisade straffvärdeventilen som en mekanism för att 

utöka tillämpningsområdet föreslog regeringen att en sådan skulle införas. I propositionen 

anfördes att det var ett viktigt samhällsintresse att, med hjälp av effektiva tvångsmedel, kunna 

utreda brott som i det enskilda fallet hade ett mycket högt straffvärde. Regeringen ansåg att 

utredningen övervärderat svårigheterna och nackdelarna med en straffvärdeventil och pekade 

på att införande av offentliga ombud i samband med tillståndsprövning för hemliga 

tvångsmedel skulle leda till ett förstärkt skydd för den enskilde. Regeringen anförde dock att 

en straffvärdeventil inte skulle användas vid seriebrottslighet, eftersom det skulle leda till att 

hemliga tvångsmedel skulle kunna användas vid brott med ett relativt lågt straffvärde. Sett till 

det integritetsintrång som användandet av hemliga tvångsmedel innebär ansågs detta inte 

motiverat.106 Straffvärdeventilen mötte även kritik från Lagrådet.107 Lagrådet anförde att ett 

brotts straffvärde bedöms utifrån en rad omständigheter som återfinns i 29 kap. Brottsbalken, 

BrB. Enligt Lagrådet kunde det finnas en risk för att enbart en del av dessa omständigheter 

var kända vid det tillfälle då domstolen beslutar om tvångsmedelsanvändning, och att dessa 

omständigheter då skulle vara sådana som betraktas som försvårande. Således skulle det 

kunna visa sig i efterhand att brottet egentligen hade ett mycket lägre straffvärde än vad man 

först trott.108  

 

 
103 Se 27 kap. 18 § 2 st. 4 p. RB, samt 27 kap. 20 d § 2 st. 4 p. RB.  

104 Prop. 2002/03/74 s. 48. 

105 SOU 1998:46 s. 380f.  

106 Prop. 2002/03:74 s. 33f.  

107 Prop. 2002/03:74, Bilaga 5, s. 93. 

108 Prop. 2002/03:74, Bilaga 5, s. 93. 
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Det kan uppmärksammas att det vid en utvärdering av de rättssäkerhetsgarantier som 

omgärdar regleringen kring hemliga tvångsmedel påpekats att en straffvärdeventil öppnar upp 

för en värdering av omständigheter som minskar lagstiftningens förutsebarhet.109 Dock ansågs 

denna brist vägas upp av att beviljande av tillstånd föregås av en obligatorisk 

proportionalitetsbedömning samt domstolsprövning.110 

 

4.3 Allmänt om hemliga tvångsmedel  

Hemliga tvångsmedel innebär inte att tvång utövas mot den enskilde i den bemärkelsen att 

den brottsutredande myndigheten handgripligen ingriper mot den enskilde som vid ett 

gripande eller genom att man tar något i beslag. Dock räknar man de åtgärder som 

konstituerar hemliga tvångsmedel som just tvångsmedel eftersom det finns en presumtion om 

att den enskilde hade motsatt sig åtgärden om denne varit medveten om att hen var föremål 

för åtgärden. Som nämnts i inledning till uppsatsen intar hemliga tvångsmedel en särställning 

i förhållande till övriga straffprocessuella tvångsmedel, då åtgärderna måste vidtas i 

hemlighet. Uppgifter som är hänförliga till tillståndsprövningen och verkställandet av hemliga 

tvångsmedel är sekretessbelagda, något som bland annat påpekats försvåra en massmedial 

kontroll av åtgärdernas tillämpning och något som utgjort en grund för en farhåga om 

missbruk och oriktig tillämpning (det ska uppmärksammas att uttalandet gjordes innan 

införandet av vissa av de rättssäkerhetsgarantier som idag omgärdar tillämpningen av hemliga 

tvångsmedel).111  

 

Användningen av hemliga tvångsmedel styrs av ett antal principer. Legalitetsprincipen är 

central för statens tvångsutövning mot enskilda individer. Principen kommer till uttryck i 1 

kap. 1 § 3 st. Regeringsformen, RF, (1974:152), och ställer krav på att det finns ett uttryckligt 

lagstöd för det tvång som staten vidtar mot en enskild individ. Poängen med 

legalitetsprincipen har framhållits vara att ”binda makten” i syfte att säkerställa förutsebarhet 

för den enskilde i rättsliga angelägenheter.112 Utöver legalitetsprincipen har 

ändamålsprincipen, behovsprincipen och proportionalitetsprincipen en betydande roll för hur 

 
109 SOU 2018:61 s. 120.  

110 SOU 2018:61 s. 120.  

111 Prop. 1988/89:124 s. 37.  

112 Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 46. 
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tvångsmedel används.113 Ändamålsprincipen medför att en myndighets befogenhet att 

använda ett tvångsmedel begränsas till att enbart kunna användas för det ändamål som 

beslutats för tvångsmedlet. Tvångsmedel som ska användas under förundersökning syftar till 

att utreda brott och har ett bevissäkrande syfte, och kan således inte användas som 

spaningsmetod för att förebygga brottslig verksamhet.114 Behovsprincipen innebär att det 

måste finnas ett konkret behov för den åtgärd som ska utföras, att den åtgärd som vidtas är 

motiverad utifrån syftet med åtgärden samt att det resultat som eftersträvas inte kan uppnås 

genom mindre ingripande metoder.115  

 

Av proportionalitetsprincipen följer att den åtgärd som vidtas ska stå i rimlig proportion till 

vad som står att vinna med åtgärden ifråga om art, styrka, räckvidd och varaktighet. 

Användningen av hemliga tvångsmedel kan sägas förutsätta ett intrång eller men för den 

enskilde som utsätts för åtgärden. Det följer således att åtgärden som vidtas måste stå i 

proportion till det intrång som kan antas drabba den som är föremål för åtgärden.116 

Proportionalitetsprincipen ställer även upp krav för att få använda hemliga tvångsmedel i 

vissa situationer. Det kan röra sig om att det enbart kan anses vara proportionerligt att 

avlyssna en bostad när den misstänkte befinner sig i den men inte annars. En 

proportionalitetsbedömning kan leda till att det kan förekomma situationer då de formella 

förutsättningarna för att använda tvångsmedel kan vara uppfyllda, men att användningen inte 

bedöms vara proportionerlig.117  

 

4.3.1 Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation  

Med hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, HAK, avses att man i hemlighet 

avlyssnar meddelanden, samtal eller annan information som skickas mellan olika 

telefonnummer eller annan elektronisk adress i ett elektroniskt kommunikationsnät, 

exempelvis meddelande som skickas genom e-post.118 Ett beviljat tillstånd för att bedriva 

 
113 Ekelöf (2018), s. 40ff.  

114 För användning av hemliga tvångsmedel i förebyggandesyfte, se lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra 

vissa särskilt allvarliga brott. 

115 Ekelöf (2018), s. 41.  

116 Ekelöf (2018), s. 42.  

117 SOU 1998:46 s. 378. 

118 Se 27 kap. 18 § 1 st. RB samt SOU 2018:61 s. 47  
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HAK ger även rätt att hämta in de uppgifter som annars omfattas av tvångsmedlet hemlig 

övervakning av elektronisk kommunikation.119 Tvångsmedlet bedöms utgöra en väldigt 

integritetskränkande åtgärd och det framhålls att det finns stor risk för att åtgärden drabbar 

andra personer utöver den som tillståndet för åtgärden avser.120 Av 27 kap. 22 § 1 st. RB 

framgår ett avlyssningsförbud för samtal och meddelanden mellan personer där någon av de 

inblandade omfattas av den personkategori som enligt 36 kap. 5 § 2-6 st. RB inte får höras 

som vittne.  

 

Tillämpningsområdet för HAK regleras i 27 kap. 18 § 2 st. RB. Huvudregeln är att HAK får 

användas vid en förundersökning för brott, vars straff inte understiger fängelse i två år. 

Tvångsmedlet kan även användas vid de brott som finns listade i den brottskatalog som 

återfinns i 27 kap. 2 § 2 st. 2–7 p. RB. Brotten som listas reglerades tidigare i den tillfälliga 

lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott. Brotten som återfinns i 

katalogen är sabotage eller grovt sabotage, mordbrand eller grov mordbrand, allmänfarlig 

ödeläggelse, sjö- eller luftfartssabotage eller flygplatssabotage, uppror, väpnat hot mot laglig 

ordning eller brott mot medborgerlig frihet, högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt 

spioneri, obehörig befattning med hemlig uppgift eller olovlig underrättelseverksamhet mot 

Sverige, mot främmande makt eller mot person, företagsspioneri, eller olika former av 

terroristbrott (hädanefter kallat utredningsbrotten121).  

 

HAK får användas vid osjälvständiga brottsformer som försök, förberedelse och stämpling till 

brott som det minst kan följa två års fängelse på eller till de brott som kallas 

utredningsbrotten. Slutligen kan HAK även användas i de fall det konkreta brottets straffvärde 

kan antas överstiga fängelse i två år.  

 

Hur avlyssningen får verkställas begränsas genom att krav ställs på att den adress eller 

kommunikationsutrustning som avlyssnas måste ha en koppling till den som är misstänkt i 

ärendet, antingen genom att den misstänkte innehar, innehaft, kan antas ha använt eller 

 
119 27 kap. 18 § 3 st. RB.  

120 Lindberg (2018), s. 519. 

121 Brotten benämns som utredningsbrotten i ett antal förarbeten, se bl.a. SOU 2018:61.  
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förväntas komma att använda utrustningen. Avlyssningen kan även rikta sig mot utrustning 

som det finns synnerligen anledning att anta att den misstänkte kommer att kontakta.122  

4.3.2 Hemlig kameraövervakning  

Med hemlig kameraövervakning, HKÖ, avses att man i hemlighet använder kamerautrustning 

för optisk personövervakning.123 Då det av lagtexten framgår att det ska röra sig om ”optiska” 

instrument omfattas inte ljudupptagning av tvångsmedlet.124 HKÖ har bedömts utgöra ett 

likvärdigt intrång i den enskildes integritets som HAK.125 Tvångsmedlet får användas i de 

lägen då det finns möjlighet att använda sig av HAK enligt 27 kap. 18 § RB.126  

 

HKÖ får endast avse en plats där den misstänkte kan komma att uppehålla sig. I de fall det 

saknas en skäligen misstänkt i ärendet får HKÖ användas i syfte att fastställa vem som 

skäligen kan misstänkas för brottet, med den begränsning att det enbart är brottsplatsen eller 

nära omgivning som får övervakas. Begränsningen har skett i syfte för att säkerställa att 

tvångsmedlet inte används i brottsförebyggande syfte.127 I förarbetena framhölls att tillståndet 

enbart bör beviljas enligt denna regel om finns utsikter om att ta gärningspersonen på bar 

gärning.128 

 

4.3.3 Hemlig rumsavlyssning  

Hemlig rumsavlyssning, HRA, innebär att man avlyssnar ljud av tal i enrum, samtal mellan 

andra eller förhandlingar vid sammanträden som allmänheten inte har tillgång till. 

Avlyssningen eller ljudupptagningen sker i hemlighet med hjälp av tekniskt hjälpmedel som 

är avsett för att återge ljud.129 Likt HAK får HRA inte ske vid samtal där någon medverkar 

som omfattas av de personkategorier som återges i 36 kap. 5 § 2–6 st. RB. I de fall det 

 
122 SOU 2018:61 s. 47.  

123 27 kap. 20a § RB.  

124 Prop. 1995/9:85 s. 38 (se hänvisning från Prop. 2007/08:85 s. 71).  

125 Se SOU 2007:22 s. 174.  

126 Se 27 kap. 20a § 2 st. RB. 

127 Fitger, m.fl, Rättegångsbalken (1 okt. 2020, JUNO), kommentaren till 27 kap. 20 c §.  

128 Prop. 2002/03:74 s. 54.  

129 27 kap. 20d § 1 st. RB.  



 35 

kommer fram att avlyssning sker av ett sådant samtal ska avlyssningen avbrytas och 

upptagningen ska omedelbart förstöras.130 

 

HRA anses utgöra ett större integritetsintrång än övriga hemliga tvångsmedel.131 Som följd får 

HRA endast användas när brottet inte kan leda till lindrigare straff än fyra års fängelse.132 

HRA kan även användas vid förundersökning av brottet spioneri samt brott som avses i 26 § 

lagen om företagshemligheter, om det finns anledning att anta att gärningen begåtts på 

uppdrag av eller har understötts av främmande makt eller av någon som har agerat för en 

främmande makts räkning och det kan antas att brottet inte endast leder till böter. Försök, 

förberedelse och stämpling till uppräknade brott kan även utgöra grund för HRA om en sådan 

gärning är straffbelagd.133  

 

Även i fråga om HRA har en straffvärdeventil använts för att utvidga tvångsmedlets 

tillämpningsområde. Emellertid har straffvärdeventilen kombinerats med en brottskatalog för 

att säkerställa att det utredningen enbart rör sig om grova, allvarliga brott. Brotten som listas 

är människohandel, våldtäkt, grovt sexuellt tvång, våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp 

mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt koppleri, grov utpressning, 

grovt barnpornografibrott, grovt övergrepp i rättssak, grovt narkotikabrott eller grov 

narkotikasmuggling. När något av de uppräknade brotten kan antas ha ett straffvärde som 

överstiger fyra års fängelse kan HRA användas under förundersökningen. Även försök, 

förberedelse eller stämpling till brotten kan utgöra grund för HRA om sådan gärning är belagd 

med straff.134  

 

HRA får enbart nyttjas på den plats där det finns särskild anledning att anta att den som är 

skäligen misstänkt i utredningen kommer att befinna sig. Vidare krävs det synnerligen 

anledning att anta att den misstänkte kommer att befinna sig på platsen om platsen utgörs av 

någon annans stadigvarande bostad.135  

 

 
130 Se 27 kap. 22 § 3 st. RB.  

131 Lindberg (2018), s. 576. 

132 27 kap. 20d § 1 st. 1 p. RB.  

133 27 kap. 20d § RB.  

134 Se 27 kap. 20d § 4 p. RB.  

135 Se 27 kap. 20e § 1 2 st. RB. 
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4.4 Förutsättningar för att använda hemliga 
tvångsmedel enligt RB 

4.4.1 Inledd förundersökning  

Som framgått ovan tar uppsatsen sikte på användningen av hemliga tvångsmedel under 

förundersökning. Förundersökning är den utredning av ett brott som bedrivs av åklagare, polis 

eller annan brottsbekämpande myndighet och som syftar till att införskaffa underlag till 

åklagarens beslut i åtalsfrågan.136 Förundersökningen har beskrivits bestå av två delar, en 

spaningsdel som syftar till att fastställa om ett brott har begåtts och en utredningsdel som 

består av det utredningsarbete som följer när brott har konstaterats och en misstänkt kan pekas 

ut.137 De regler som styr förundersökningen återfinns i 23 kap. RB och i 

förundersökningskungörelsen, FUK. En förundersökning ska inledas då det finns anledning 

att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats, vilket följer av 23 kap. 1 § 1 st. 

RB.138 I detta ligger att det måste föreligga en misstanke om ett konkret brott. Att det finns 

misstanke om att personer håller på med brottslig verksamhet uppfyller inte kravet på ett 

konkret brott och är inte grund för att inleda en förundersökning.139 Av 23 kap. 2 § RB följer 

att det under förundersökning ska utredas vem som skäligen kan misstänkas för brottet och 

om tillräckliga skäl föreligger för att väcka åtal mot den personen. Av lagrummet framgår 

även att målet ska förberedas på ett sätt som gör att bevisningen kan föredras i ett 

sammanhang.  

 

Av 23 kap. 4 § RB framgår att en förundersökning styrs av objektivitetsprincipen, 

hänsynsprincipen och skyndsamhetsprincipen. Objektivitetsprincipen syftar till att säkerställa 

att ingen oskyldig döms för brott.140 Åklagarens objektivitet är en förutsättning för att få till 

en materiellt riktig prövning av brottmålet.141 Förundersökningsledaren samt de som biträder 

denne ska söka, ta till vara och beakta omständigheter och bevis som uppfyller kravet på 

objektivitet.142 Det är bara en person som begått ett brott som ska kunna hållas straffrättsligt 

 
136 SOU 2010:14 s. 50.  

137 SOU 2010:14 s. 50.  

138 Fitger, m.fl, Rättegångsbalken (1 okt. 2020, JUNO), kommentaren till 23 kapitlet.  

139 Eklund & Lindell (2005), s. 38; Danielsson (2015) s. 30. 

140 SOU 2017:7 s. 48.  

141 SOU 2017:7 s. 25.  

142 Eklund & Lindell (2005), s. 41. 
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ansvarig, vilket återspeglar det allmänintresse som finns av att inga oskyldiga personer 

döms.143 I praktiken syftar objektivitetsprincipen till att säkerställa att den information som 

talar till den misstänktes fördel samlas in och inte utelämnas från 

förundersökningsprotokollet.144 I sammanhanget kan även oskuldspresumtionen lyftas fram. 

Oskuldspresumtionen har beskrivits som rättsstatens mest fundamentala rättssats och grundar 

sig på att det enbart är efter en öppen och rättvis rättegång där bevisbördan ligger på den som 

formulerat anklagelsen som skuld kan fastställas.145 Hänsynsprincipen innebär att 

förundersökningen bör bedrivas så att inga onödiga kostnader eller olägenheter uppstår för 

enskilda eller att någon utsätts för misstanke om brott utan anledning.146 

Skyndsamhetsprincipen syftar till att utredningen ska bedrivas så skyndsamt som 

omständigheterna tillåter.147 Ansvaret för att förundersökningen bedrivs effektivt åligger 

förundersökningsledaren som ska värna om att förundersökningen drivs framåt.148  

 

Förundersökningen är i stora delar inkvisitorisk till sin utformning.149 Innan någon har 

underrättats om skälig misstanke finns det i stort sett ingen motpart till åklagaren eller 

polisen.150 Även domstolen är avskärmad från förundersökningen i stor omfattning. Dock 

intar domstolen en roll vid förundersökningen när det krävs förordnande av 

målsägandebiträde, offentlig försvarare eller i de fall straffprocessuella tvångsmedel ska 

användas.151 När det kommer till frågor om straffprocessuella tvångsmedel har domstolen ett 

kontrollansvar för förundersökningen. Domstolen har vidare att se till att förundersökningen 

bedrivs tillräckligt skyndsamt.152 

 
143 SOU 2010:14 s. 60.  

144 SOU 2017:7 s. 48.  

145 Axberger (1988) s. 169. 

146 Eklund & Lindell (2005), s. 41. 

147 SOU 2017:7 s. 49.  

148 Danielsson (2015), s. 53.  

149 Fitger, m.fl, Rättegångsbalken (1 okt. 2020, JUNO), kommentaren till 23 kap 1§. Eklund, & Lindell (2005) s. 

25. 

150 Fitger, m.fl, Rättegångsbalken (1 okt. 2020, JUNO), kommentaren till 23 kap. 1.  

151 SOU 2010:14 s. 50. Se även Fitger, m.fl, Rättegångsbalken (1 okt. 2020, JUNO), kommentaren till 23 kap. 

152 SOU 2017:7 s. 51, se även SOU 2010:14 s. 50.  
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4.4.2 Synnerlig vikt för utredningen  

För att använda sig av hemliga tvångsmedel under förundersökningen krävs det att åtgärden är 

av ”synnerlig vikt för utredningen”.153 I rättegångsbalkens förarbeten saknas det dock en 

förklaring till vad rekvisitet innebär.154 Rekvisitet har emellertid ansetts innebära att åtgärden 

som vidtas ska vara nödvändig med hänsyn till utredningsläget. Det får inte finnas möjlighet 

till att få tillgång till det förväntade materialet genom andra, mindre ingripande metoder. Till 

denna utgångspunkt finns dock undantag. I de fall utredningen riskerar att avslöjas genom 

användandet av andra metoder, eller om de alternativa metoderna skulle innebära en orimligt 

hög resursåtgång kan hemliga tvångsmedel likväl tillämpas.155 Det kan i sammanhanget 

påpekas att användandet av HRA i sig har konstaterats ta väldigt mycket resurser i anspråk.156 

En bedömning av utredningsläget ska göras i varje enskilt fall. För att hemliga tvångsmedel 

ska kunna tillämpas krävs att utredningen inte kan föras framåt på något annat sätt än genom 

att den begärda åtgärden vidtas samt att åtgärden innebär en verklig nytta för utredningen.157 

 

Rekvisitet innebär även ett kvalitetskrav för de upplysningar som åtgärden kan förväntas 

resultera i.158 Det är viktigt att den information som man vill få tillgång till inte enbart rör 

obetydliga detaljer som inte är av vikt för utredningen. Samtidigt behöver åtgärden inte ge 

avgörande bevisning som omedelbart kan leda till fällande dom. Informationen kan vara till 

nytta på annat sätt, till exempel genom att ha en indirekt verkan på utredningen genom att 

informationen leder till att kartlägga kontaktvägar och andra förehavanden, ger uppslag till 

vidare spaning eller bildar underlag för andra åtgärder.159 

 

4.4.3 Brottsmisstanke  

För att kunna använda hemliga tvångsmedel krävs att någon är skäligen misstänkt för det brott 

som ligger till grund för utredningen, eller att åtgärden vidtas för att utreda vem som skäligen 

kan misstänkas för brottet. För att brottsmisstanken ska utgöra ”skäligen misstänkt” krävs att 

 
153 Se 27 kap. 20, 27 kap. 20B, samt 27 kap. 20E §§ RB.  

154 SOU 1998:46 s. 61.  

155 SOU 1998:46 s. 61 med hänvisning till Prop. 1988/89:124 s. 44f. 

156 SOU 2018:61 s. 176.  

157 SOU 1998:46 s. 61 med hänvisning till Prop. 1988/89:124 s. 44f. 

158 SOU 1998:46 s. 397, Se Prop. 2019/20:86 s. 117, se även Prop. 1988/89:124 s. 44-45. 

159 Se Skr. 2016/17:69, Skr. 2017/18:69 , Skr. 2018/19:19, Skr. 2019/20:56, Skr. 2020/21:59. 
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det finns konkreta omständigheter av en viss styrka som pekar på att den misstänkt har begått 

brottet. I doktrin har detta formulerats som att misstanken ska vara individualiserad, att det 

finns kända omständigheter i utredningen som talar för misstanken samt att det är mer 

sannolikt att personen i fråga har begått brottet än att den inte har det. Beviskravet för 

uppfylld misstankegrad är objektivt.160  

 

Bedömningen av vilken brottsmisstanke som föreligger beror på den sammanvägning av olika 

konkreta fakta och omständigheter samt teknisk bevisning som talar för eller emot att en viss 

person ska ha begått det brott som föranlett förundersökningen.161 En brottsmisstanke är inte 

något konstant, utan kan förändras under utredningens gång allt eftersom uppgifter 

kontrolleras och nya uppgifter tillkommer. Således kan personer som tidigare varit skäligen 

misstänkta i ärendet avskrivas från utredningen. Beslut om att upphäva tvångsmedel måste 

därför tas i de fall beslutsfattaren omprövat materialet som inkommit och funnit att det inte 

längre föreligger den grad av misstanke som krävs för att vidhålla tidigare beslut om 

tvångsmedel.162 Det har diskuterats om graden av misstanke bör påverkas av den anledning att 

ett tvångsmedel vidtagits utan att ge några resultat som för utredningen framåt.163 

 

Som ovan nämnts är förundersökning till stora delar inkvisitorisk till sin utformning fram till 

att någon kan pekas ut som skäligen misstänkt i utredning. Det följer av 23 kap. 18 § RB att 

den som skäligen misstänks för brottet ska informeras om misstanken när den hörs. 

Brottsmisstanken som den enskilde underrättas om ska vara grundad på ett eller flera konkreta 

brott och det ska framgå vilka gärningar som avses.164 Efter att underrättelse om misstanken 

skett har den misstänkte och dennes försvarare en rätt att löpande ta del av det som 

förekommit i förundersökningen i den mån det kan ske utan men för utredningen. Vilken 

information den enskilde har rätt att få ta del av ska dock avgöras genom en avvägning mellan 

intresset av en effektiv brottsutredning och en rättssäker process i det enskilda fallet.165 

Underrättelse om misstanke innebär att förundersökningen får en mer ackusatorisk 

 
160 Lindberg (2018), s. 46.  

161 Lindberg (2018), s. 35.  

162 Lindberg (2018), s. 53. 

163 Lindberg (2018), s. 54 samt SOU 1987:72 s. 174f. 

164 SOU 2017:7 s. 57.  

165 SOU 2017:7 s. 59.  
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karaktär.166 Rätten till insyn finns för att upprätthålla oskuldspresumtionen, och ger den 

misstänkte en ärlig chans att förbereda sitt försvar. Underrättelse om misstanke utlöser alltså 

vissa straffprocessuella rättigheter för den misstänkte. Det kan därför finnas anledning till att 

avvakta med att hålla förhör med den som är skäligen misstänkte i ett ärende, i de fall det 

finns behov av att använda hemliga tvångsmedel. 

 

4.5 Rättssäkerhetsgarantier  

Mot bakgrund av de krav på lagsstiftningen kring hemliga tvångsmedel som återfinns i 

Regeringsformen och Europakonventionen har ett antal rättssäkerhetsgarantier utformats som 

omfattar användningen av hemliga tvångsmedel.167 Dessa rättssäkerhetsgarantier består bland 

annat av förhandskontroll genom tillståndsprövning i domstol, att offentliga ombud 

medverkar vid tillståndsprövningen samt efterhandskontroll av Säkerhets- och 

integritetsskyddsnämnden.168 

4.5.1 Domstolsprövning  

Av 27 kap. 21 § framgår att en ansökan om hemliga tvångsmedel ska prövas av domstol efter 

ansökan från åklagare. Domstolsprövningen innebär en kontroll av de förutsättningar som 

krävs för att ett tillstånd om hemliga tvångsmedel ska kunna beviljas. Domstolens beslut om 

att tillåta tvångsmedelsanvändning ska innehålla uppgifter om vilken tid tillståndet avser. Om 

tillståndet avser tid som gäller efter beslutet får tiden inte överstiga en månad.169 Vidare ska 

det i beslutet framgå om tillståndet är förenat med villkor som syftar till att tillgodose intresset 

av att enskildas personliga integritet inte kränks i onödan.170 Detta innebär att det åligger 

domstolen en skyldighet att överväga om det finns behov av villkor för att tillgodose intresset 

av enskildas personliga integritet inte kränks i onödan.171 Ett tillstånd kan begränsas oavsett 

vilket hemligt tvångsmedel det rör sig om, även om det har ansetts vara mer vanligt 

förekommande i fråga om HRA då det tvångsmedlet anses utgöra ett större integritetsintrång. 

Vid HAK framhålls att det kan finnas intresse av att begränsa tillståndet som den adress 

 
166 SOU 2017:7 s. 57. 

167 SOU 2012:44 s. 131. 

168 Se SOU 2018:61 s. 53 

169 Se 27 kap. 21 § 2 st. RB.  

170 Se 27 kap. 21 § 4 st. RB.  

171 Fitger, m.fl, Rättegångsbalken (1 okt. 2020, JUNO), kommentaren till 27 kap. 21 §. 



 41 

(exempelvis dator eller telefon) som tillståndet berör används av en stor krets personer. Då 

bör avlyssning endast få kopplas in när den som är misstänkt i ärendet faktiskt använder 

adressen, något som kan säkerställas genom fysisk spaning.172 

4.5.2 Offentliga ombud  

Vid domstolsprövningen närvarar domare, åklagare och ett offentligt ombud. Beslutsfattande 

domare bör vara ordinarie domare eller en tillförordnad domare som har motsvarande mognad 

och yrkeserfarenhet.173 Det offentliga ombudet har till uppgift att bevaka enskildas 

integritetsintressen i ärenden om hemliga tvångsmedel. I syfte att utföra denna uppgift ska 

ombudet få tillgång till allt material som ligger till grund för domstolens beslut, få yttra sig 

över materialet och kunna överklaga domstolens beslut.174 Normalt erhåller varken rätten eller 

det offentliga ombudet några handlingar i förväg.175 Det offentliga ombudet verkar som en 

motpart till åklagaren vid förhandling gällande ansökan om hemliga tvångsmedel, vilket leder 

till att en kontradiktorisk process skapas. Ombudet ska som motpart till åklagaren verka för att 

frågan blir allsidigt belyst.176 Det är således ombudets uppgift att lyfta omständigheter som 

kan tala mot åklagarens begäran, att kontrollera att domstolen dömer enligt gällande rätt och 

att det i de fall tillstånd ges ställs upp sådana villkor som krävs för att den enskildas integritet 

inte kränks i onödan. Samtidigt är domstolen beslutsför även om ett offentligt ombud inte 

närvarar vid prövningen av åklagarens ansökan.177 Eftersom en brottsutredning kan vara 

föremål för tidspress och möjligheten att avlyssna en person för att inhämta värdefull 

information snabbt kan passera, ansågs denna ordning vara befogad. I de fall beslut fattas utan 

att ett offentligt ombud närvarar vid domstolsprövningen ska ombudet få ta del av 

handlingarna i efterhand och få yttra sig över dessa. Vidare kan nämnas att det inte finns 

möjlighet för ombudet att hämta in egna uppgifter till fördel för den misstänkte, utan har att 

förhålla sig till det åklagaren visar och lägger till grund för sin ansökan.178 Det kan vara 

intressant att påpeka att förfarandet med offentliga ombud ansetts innebära att 

 
172 Se Prop. 2013/14:237 s. 182.  

173 Se SOU 2012:44 s. 131.  

174 Prop. 2002/03:74 s. 22.  

175 SOU 2012:44 s. 644. 

176 Prop. 2002/03:74 s. 23.  

177 Prop. 2002/03:74 s. 27.  

178 Prop. 2002/03:74 s. 21.  



 42 

tillståndsprövningen förändrats på så sätt att det ”stramats upp” och fått en kontradiktorisk 

prägel, vilket lett till sakfrågan blir mer allsidigt belyst.179 

 

4.5.2.1 Undantag: Interimistiska beslut  

Trots kravet på domstolsprövning kan åklagaren i vissa fall besluta om att använda hemliga 

tvångsmedel.180 Beslutet är interimistiskt. I de fall åklagaren fattar ett interimistiskt beslut 

måste åklagaren utan dröjsmål anmäla beslutet till rätten, som i sedan ska pröva ärendet. För 

att åklagaren ska kunna fatta ett intermistiskt beslut krävs att inhämtande av rättens tillstånd 

skulle medför en fördröjning av väsentlig betydelse för utredningen.181 Det är enbart i de fall 

när ändamålet med åtgärden riskerar att gå förlorat om man avvaktar rättens tillstånd som 

åklagaren har rätt att fatta beslut. Det är framförallt när en domstolsprövning inte kan komma 

tillstånd inom domstolarnas ordinarie öppettider som åklagaren ska ha befogenhet att fatta ett 

sådant beslut.182 Trots att behovet av åtgärden uppstår vid en tidpunkt då domstolsprövning 

bör kunna ske inom rimlig tid har åklagaren rätt att fatta beslut i de fall det finns risk för att 

ändamålet med åtgärden går förlorat.183 Åklagarens intermistiska beslut ska utformas på 

samma sätt som det beslut rätten fattar och innehålla alla de uppgifter som berörts ovan. I de 

fall åklagarens beslut har lett till verkställighet innan en domstol kan pröva beslutet ska rätten 

göra en bedömning av de omständigheter som förelåg när åklagaren fattade beslutet. I de fall 

domstolen kommer fram till att det saknats skäl för åklagarens beslutet får de uppgifter som 

inhämtats inte användas till nackdel för den som varit föremål för åtgärden.184 Åklagarens 

möjlighet att fatta intermistiska beslut utökades 2014. Tidigare kunde interimistiska beslut 

endast avse hemlig övervakning av elektronisk kommunikation. Utvidgningen av åklagarens 

befogenheter motiverades mot bakgrund av att förbättrade kommunikationsmöjligheter 

innebar att planer med kort varsel kan ändras samt att misstänkta personer snabbt och ofta kan 

byta teleadress. Det var därför inte tillfredsställande att frågan om huruvida ett hemligt 

tvångsmedel skulle kunna användas avseende allvarlig brottslighet under kvällstid var 

beroende av om de brottsutredande myndigheterna kunde få tag på en domare som kunde 

 
179 SOU 2012:44 s. 650f.  

180 27 kap. 22 § RB.  

181 Se 27 kap. 21 a § RB.  

182 Fitger, m.fl, Rättegångsbalken (1 okt. 2020, JUNO), kommentaren till 21 a § RB.  

183 Prop. 2013/14:237 s. 183.  

184 Se 27 kap. 21 a § 3 st. RB.  
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besluta i frågan.185 Frågan om huruvida åklagarens befogenhet skulle innebära en 

inskränkning i den rättssäkerhetsgaranti som domstolsprövningen utgör lyftes fram. Detta 

ansågs dock inte vara ett bekymmer då åklagarens beslut ska underkastas en 

domstolsprövning. Den obligatoriska domstolsprövningen som följer på ett intermistiskt 

beslut ansågs innebära att det saknades skäl för att anta att ordningen skulle ha några negativa 

konsekvenser för enskildas rättssäkerhet.186  

 

Det kan nämnas att det i vissa fall har blivit lättare för domstolen att fatta beslut om HAK.187 I 

de fall det finns ett giltigt tillstånd att avlyssna en person kan rätten, efter ansökan från 

åklagare, bevilja ett nytt tillstånd som avser samma person utan att sammanträda eller utse ett 

offentligt ombud. Denna möjlighet motiverades mot bakgrund av att personer i kriminella 

miljöer ofta byter telefonnummer eller andra kommunikationsmedel och det därför finns ett 

behov av att skyndsamt kunna avlyssna nya teleadresser.188 

 

I de fall det av någon anledning inte finns skäl för ett beslut om hemligt tvångsmedel ska 

åklagare eller domstol omedelbart häva beslutet, vilket följer av 27 kap. 23 § RB. Ett exempel 

på när så är fallet framhålls vara att den som är skäligen misstänkt har lämnat landet och 

förutsättningarna för hemliga tvångsmedel därigenom har förändrats.189 Det är vanligen 

åklagaren som häver ett beslut om tvångsmedelsanvändning.190 Enligt förarbetsuttalanden 

föreligger det en skyldighet för de som understödjer vid utredningen att meddela åklagaren 

om sådana omständigheter som kan inverka på bedömningen av om ett beslut ska hävas 

framkommer.191 

 

 
185 Prop. 2013/14:237 s. 138.  

186 Prop. 2013/14 s. 138 samt 141.  

187 Se 27 kap. 28 a § RB samt Prop. 2019/20:145. 

188 Prop. 2019/20:145 s. 15.  

189 Lindberg, Rättegångsbalk (1942:740) 27 kap. 23 §, Lexino 2020-12-01 (Juno).  

190 Fitger, m.fl, Rättegångsbalken (1 okt. 2020, JUNO), kommentaren till 27 kap. 20 c §. 

191 Prop. 1988/89:124 s. 68. 
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4.5.3 Skyldighet att underrätta enskild  

Det föreligger i vissa fall en skyldighet att underrätta enskilda individer i efterhand om att 

hemliga tvångsmedel använts som påverkat dem.192 Den som är eller har varit misstänkt i ett 

ärende där hemliga tvångsmedel har använts ska underrättas om detta.193 I de fall tvångsmedel 

använts mot innehavaren av en teleadress, som inte är misstänkt, ska denne informeras. 

Underrättelsen ska göras så snart det kan ske utan men för utredningen, senast en månad efter 

avslutad förundersökning, vilket framgår av 27 kap. 31 § 4 st. RB. Underrättelsen ska 

innehålla uppgifter som förklarar vilket tvångsmedel som använts och grunden för att det 

använts.194 Ofta fullgörs skyldigheten i samband med slutredovisning av förundersökningen. 

Skyldigheten att underrätta en individ om att denne blivit föremål för 

tvångsmedelsanvändning är inte absolut, och det finns situationer när underrättelse kan 

underlåtas. Huvudregeln är att underrättelse ska ske efter att åtgärden vidtagits. På grund av 

sekretess kan underrättelse emellertid skjutas upp tills sekretess inte längre gäller. Har 

underrättelse inte lämnats inom ett år från det att förundersökningen avslutades får 

underrättelse underlåtas.195  

 

Vidare är myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel föremål för tillsyn av 

Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden, SIN. Syftet med myndigheten är att värna 

rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten i förhållande till de 

brottsbekämpande myndigheterna.196 SIN inrättades 2008 och har till uppgift att bedriva 

tillsyn över de brottsbekämpande myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel i syfte 

att säkerställa att användningen sker i enlighet med lag. Tillsynen sker genom att de 

brottsutredande myndigheterna har en skyldighet att dokumentera användningen av hemliga 

tvångsmedel. Det kan även uppmärksammas att SIN har en skyldighet att på begäran av 

enskild kontrollera om denne har utsatts för hemlig tvångsmedelsanvändning och om 

användningen i så fall skett i enlighet med lag.197 Således har myndigheten en viktig funktion 

i att säkerställa ett effektivt rättsmedel för den enskilde.  

 
192 SOU 2012:44 s. 132.  

193 Se 27 kap. 31 § RB.  

194 27 kap. 32 § RB.  

195 27 kap. 33 § RB.  

196 SOU 2012:44 s. 136.  

197 SOU 2012:44 s. 136 samt 654. 
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4.6 Hemliga tvångsmedel och Packers modeller  

I följande avsnitt kommer jag att tillämpa Packers modeller av straffprocessen för att 

analysera de regler som styr hemliga tvångsmedel under en förundersökning. Syftet med detta 

är att kunna besvara uppsatsens tredje frågeställning; vilket intresse, rättssäkerhet eller 

brottsbekämpning, kan anses ha haft störst inflytande vid utformningen av de regler som styr 

användningen av hemlig tvångsmedels under förundersökningen? Som nämnts i avsnitt 2.4 är 

tanken att man genom att applicera Packers modeller på ett problem eller stadie i 

straffprocessen ska kunna besvara två frågor; (1) var på skalan mellan de två motstående 

modellerna befinner sig den rättsordning man granskar, och (2) i vilken riktning är 

rättsordningen på väg?198  

 

Till en början kan det konstateras att det för vart och ett av de hemliga tvångsmedlen, HAK, 

HKÖ och HRA finns vissa specifika regler som skiljer tvångsmedlet åt från de andra. Ett 

tillstånd att använda HAK innebär även ett tillstånd till för hemlig övervakning av elektronisk 

kommunikation. HKÖ kan i vissa fall användas trots att det inte finns någon som är skäligen 

misstänkt i ärendet. För att använda HRA krävs att det brott som är föremål för utredning är 

av avsevärt allvarligare karaktär än för de övriga hemliga tvångsmedlen.  

4.6.1 Tillämpningsområde  

För att kunna använda de berörda hemliga tvångsmedlen enligt RB krävs att det har inletts en 

förundersökning. Som presenterats ovan ska objektivitetsprincipen, hänsynsprincipen och 

skyndsamhetsprincipen genomsyra förundersökningen. Objektivitetsprincipen bygger på 

oskuldspresumtionen som i sin tur utgör en grundsten i Rättssäkerhetsmodellen. Samtidigt 

ansvarar förundersökningsledaren för att driva förundersökningen framåt, vilket gör att denne 

är skyldig att vidta åtgärder för att kunna utreda brottet. Dessa åtgärder grundar sig på 

resultatet av tidigare utredningsåtgärder och vilka slutsatser som kan dras av resultatet. 

Skyldigheten att driva förundersökningen framåt och vidta ytterligare utredningsåtgärder 

speglar den presumtion om skuld som brottsbekämpningsmodellen utgår från. Presumtionen 

om skuld grundar sig på att den som misstänkts för brott är skyldig för brott, något som borde 

mötas med största skepsis i en rättsstat. Packer framhåller dock att presumtionen om skuld är 

deskriptiv och tar sikte på utgången i målet mot bakgrund av de faktiska omständigheter som 

 
198 Packer (1968), s. 153.  
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pekar i en viss riktning, till skillnad från oskuldspresumtionen som bygger på idén om att 

oavsett hur övertygande bevisning det finns mot den misstänkte så ska denne anses vara 

oskyldig.  

 

Användningen av hemliga tvångsmedel styrs som ovan nämnts av ändamålsprincipen, 

behovsprincipen och proportionalitetsprincipen. Under förundersökningen är ändamålet med 

att använda hemliga tvångsmedel att utreda brott och säkra bevis mot den misstänkte. 

Principen ställer således upp ett hinder mot att använda de olika åtgärderna för något annat 

syfte, exempelvis i brottsförebyggande syfte eller för att fastställa om en misstanke om 

”brottslig verksamhet”. Behovsprincipen utgör en förlängning av ändamålsprincipen då den 

ställer upp ett krav på att det måste finnas ett konkret behov av att vidta åtgärden. Utifrån 

brottsbekämpningsmodellen kan dessa principer kritiseras då de hindrar ett så effektivt 

brottsbekämpande arbete som möjligt, sett utifrån att man presumerar att användandet av 

hemliga tvångsmedel leder till brott klaras upp. Principerna ger dock uttryck för de 

kärnvärden som återfinns i rättssäkerhetsmodellen. Enskilda individer ska kunna vara trygga i 

att de regler som finns efterlevs och att staten inte överträder sina befogenheter.  

 

Proportionalitetsprincipen begränsar tillämpningsområdet för hemliga tvångsmedel 

ytterligare. På lagstiftningsnivå har principen tillämpats för att göra en bedömning av när 

HAK, HKÖ och HRA kan användas, vilket resulterat i att åtgärderna enbart kan användas i 

syfte att utreda allvarliga och grova brott. Det är först vid dessa brott som intrånget i den 

enskildes rättigheter kan anses vara befogat i förhållande till intresset av att utreda brottet. 

Denna snäva begränsning torde kritiseras utifrån brottsbekämpningsmodellen, som menar att 

alla brott är viktiga att utreda och beivra. Förtroendet för rättsordningen bygger på statens 

kontroll över kriminalitet vilket motiverar att de utredningsåtgärder som finns tillhanda bör 

kunna användas vid all typ av brottslighet. Utifrån rättssäkerhetsmodellen torde 

proportionalitetsbedömningen ifrågasättas som allt bred. Användningen av hemliga 

tvångsmedel innebär en begränsning av den enskildes frihet, vilket inte kan tillåtas. Den 

enskildes personliga integritet är viktigare att prioritera än en effektiv brottsbekämpning. Det 

kan argumenteras för att proportionalitetsprincipen ger uttryck för en avvägning mellan de två 

modellernas grundvärden. Att de hemliga tvångsmedlen först kan vidtas vid brott som det 

minst kan följa två års fängelse på tyder på att det brottsbekämpande intresset har fått stå 

tillbaka till skydd för den enskildes personliga integritet. Samtidigt kan det påpekas att 

användningen av en straffvärdeventil utökat tillämpningsområdet till att omfatta ett antal 



 47 

brottstyper som tidigare inte kunde utredas med hjälp av HAK eller HKÖ. Detta tyder på en 

ökad prioritering av det brottsbekämpande intresset. Å andra sidan faller relativt många brott 

fortfarande utanför tillämpningsområdet. I fråga om HRA har användningen först ansetts vara 

proportionerlig vid brott varpå det kan följa minst fyra års fängelse. Tillämpningsområdet är 

vidare begränsat genom en brottskatalog till att beröra väldigt allvarliga brott som exempelvis 

människohandel, våldtäkt mot barn och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.  

 

Vidare kan straffvärdeventilen ytterligare problematiseras. Straffvärdeventilens syfte är att 

utvidga tillämpningsområdet för hemliga tvångsmedel till att även omfatta brottstyper som har 

en vid straffskala, och omfattar brott som kan beskrivas som mindre allvarliga men även brott 

av allvarlig art. Det kan, som påpekats av Lagrådet, ifrågasättas om en tillräckligt allsidig 

bedömning av ett brotts straffvärde kan göras redan under en förundersökning. Framförallt 

kan det ifrågasättas om det på ett tidigt stadie kan göras en korrekt bedömning av de 

subjektiva rekvisit som påverkar bedömningen av ett brotts straffvärde. Den värdering av 

omständigheter som ligger i att bedöma brottets straffvärde kan som ovan nämnts inverka på 

lagstiftningens förutsebarhet. Att tillåta användning av hemliga tvångsmedel på grunder som 

kan beskrivas som osäkra torde kritiseras utifrån Rättssäkerhetsmodellen. Då det finns en risk 

för att en felaktig bedömning av ett brotts straffvärde görs, kan en straffvärdeventil inte 

tillåtas. Risken för missbruk eller misstag i tillämpningen motiverar tydliga och förutsebara 

regler som på ett enkelt sätt kan kontrolleras. Utifrån brottsbekämpningsmodellen kan 

straffvärdeventilen dock ses som ett steg i rätt riktning mot att kunna bekämpa så många olika 

brott som möjligt. Straffvärdeventilen som den är utformad i dag torde utifrån 

brottsbekämpningsmodellen egentligen ses som alldeles för snäv.  

 

Tillämpningsområdet för hemliga tvångsmedel begränsas även genom en 

proportionalitetsbedömning i det enskilda fallet. Avvägningen görs då mellan hur stort intrång 

tvångsmedelsanvändningen anses utgöra i förhållande till motstående intressen så som den 

enskildes intresse av skydd för sin personliga integritet och tredje mans intresse som kan 

komma att drabbas av användningen. Bedömningen tar hänsyn till att varje fall är unikt. I och 

med att rättssäkerhetsmodellen värnar den enskilde individens integritet bör denna prövning 

välkomnas, samtidigt som det torde förefalla så att det utifrån rättssäkerhetsmodellens 

perspektiv borde vara oerhört svårt att motivera ett intrång i den enskildes personliga 

integritet. Det borde vara ostridigt att proportionalitetsbedömningen i det enskilda fallet inte 

stämmer överens med brottsbekämpningsmodellens grundvärden. Det har redan gjorts en 
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avvägning att brottet som utreds är så pass allvarligt att utredningsåtgärden ska kunna 

tillämpas, varför begränsa denna möjlighet ytterligare? 

 

4.6.2 Krav på synnerlig vikt för utredningen  

För att kunna använda hemliga tvångsmedel, oavsett om det är HAK, HKÖ eller HRA, krävs 

det att de uppgifter som inhämtas måste vara av synnerlig vikt för utredningen. Det är enbart 

när åtgärden är befogad sett till vilken information som kan inhämtas som den ska få lov att 

tillämpas. Kritik kan riktas mot att det inte finns någon tydlig definition av vad rekvisitet 

innebär, och det blir en bedömning varje enskilt fall att utröna om synnerliga skäl föreligger. 

Utifrån rättssäkerhetsmodellens grundvärden kan det ifrågasättas om det inte finns risk att ett 

så oprecis formulering leder till slentrianmässiga bedömningar av rekvisitet. Att uppgifterna 

är av betydelse för utredningen kan framstå som ett högt ställt krav, men som framgått ovan är 

det många uppgifter som på ett indirekt sätt kan hjälpa utredningen framåt, varför 

bedömningen om hur eventuella uppgifter är av betydelse för utredningen eller inte är oerhört 

svår att göra på förhand. Utifrån brottsbekämpningsmodellens målsättning kan det dock 

ifrågasätta om inte kraven är för högt ställda. Om tvångsmedlet bedöms vara en effektiv 

utredningsmetod bör det, i syfte att påskynda förfarandet, kunna användas på ett tidigare 

stadie än först när utredningen stagnerat. Likaså borde alla uppgifter som kan inhämtas vara 

av intresse. Regleringen på området framstår som en kompromiss mellan de motstående 

intressena. Först när det finns synnerliga skäl för åtgärden får den vidtas, vilket leder till att 

processen blir något trögare än om åtgärden kunde användas så fort någon är skäligen 

misstänkt. Samtidigt innebär kravet en garanti för att åtgärden inte används på ett vårdslöst 

sätt.  

4.6.3 Krav på skäligen misstänkt  

Kravet på att den som utsätts för åtgärder som består av hemliga tvångsmedel ska vara 

skäligen misstänkt för brottet som utreds kan ses som en garanti för att inte vem som helst kan 

bli utsatt för tvångsmedelsanvändning. När det på objektiva grunder föreligger en misstanke 

som är individualiserad, kända omständigheter som talar för misstanken samt att det är mer 

sannolikt att personen i fråga har begått brottet än att den inte har det, så finns det förtroende 

för att de brottsutredande myndigheternas utredning är så pass pålitliga att hemliga 

tvångsmedel anses befogade att använda. Troligtvis hade en straffprocess som varit mer 

utformad enligt brottsbekämpningsmodellen tillåtit att användningen av hemliga tvångsmedel 
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kunde företas redan vid misstankegraden ”kan misstänkas”. Detta i syfte att effektivisera 

processen och snabbare nå fram till en fällande dom eller för att kunna avskriva personen från 

utredningen. Detta antagande leder till att den svenska regleringen utformats utifrån en 

prioritering av den enskildes rätt till skydd för den personliga integriteten. Möjligheten att 

använda HÖK i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett brott tyder på en 

stark prioritering av en effektiv brottsbekämpning. Ordningen frångår ett av de mest centrala 

kraven för hemliga tvångsmedelsanvändning, att det ska finnas en skäligen misstänkt för 

brottet. Det är först när någon är skäligen misstänkt som statens intresse av en effektiv 

brottsbekämpning får större prioritering än den enskildes rätt till skydd för intrång i den 

personliga integriteten. Dock framhålls det att användningen av HÖK i syfte att utreda vem 

som skäligen kan misstänkas för brottet enbart bör beviljas om det finns chans till att ta 

gärningspersonen på bar gärning. Det torde således enbart vara gärningspersonen som kan 

komma drabbas av åtgärden. En sådan begränsning skulle, vid allvarliga brott, kunna 

accepteras utifrån rättsäkerhetsmodellen, men torde vara alldeles för snäv utifrån 

brottsbekämpningsmodellen. 

 

Det kan nämnas att det förekommer fall då den som blir föremål för HAK efter användningen 

avskrivs från utredningen.199 Mellan åren 2015 – 2019 hände det i genomsnitt i 15 % av fallen 

som HAK användes. Myndigheternas underlag kan således innehålla brister som leder till att 

personer som vid tillståndsprövningen skäligen kan misstänkas blir utsatta för 

tvångsmedelsanvändning utan laga grund. Det går således att argumentera för att 

domstolsprövningen inte uppfyller den funktion som kontrollmekanism av förundersökningen 

som rättssäkerhetsmodellen förespråkar. Det finns en felmarginal i de brottsutredande 

myndigheternas underlag som borde ha uppmärksammats vid domstolsprövningen, men som 

inte identifierats. Rättssäkerhetsmodellen torde inte acceptera en sådan bristfällig prövning. 

Samtidigt är en brottsmisstanke inte något konstant och kan ändras efterhand som det 

tillkommer nya uppgifter i utredningen. Då rättssäkerhetsmodellens utgår från tanken om att 

utdömandet av straff både innebär en begränsning av den enskildes frihet samt stigmatisering 

av denne, och det primära intresset är att ingen oskyldig döms kan det argumenteras att ett 

mindre intrång i den enskildes rättigheter än vad utdömande av straff innebär kan tolereras, i 

syfte att uppnå denna målsättning.  

 

 
199 Se Skr. 2016/17:69, Skr. 2017/18:69 , Skr. 2018/19:19, Skr. 2019/20:56, Skr. 2020/21:59. 
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När någon kan utpekas som skäligen misstänkt i ett ärende inträder en rätt för denne 

tillsammans med sin försvarare att ta del av förundersökningen. Rätten till insyn framhävs i 

rättssäkerhetsmodellen som en viktig grundpelare för att den misstänkte ska kunna tillvarata 

sina intressen och kunna förbereda sitt försvar. Skyldigheten för de brottsutredande 

myndigheterna att underrätta om misstanken föreligger när personen hörs i egenskap av 

skäligen misstänkt. Det finns ingen reglering om hur länge en person kan förekomma i en 

utredning som skäligen misstänkt utan att personen behöver höras. Detta möjliggör att en 

person kan vara skäligen misstänkt för brott utan att veta om det, och att hemliga tvångsmedel 

kan användas mot den misstänkte. Eftersom rättssäkerhetsmodellen strävar efter att utforma 

processen på ett sätt som möjliggör insyn för den enskilde så att denne kan tillvarata sina 

intressen kan en sådan ordning kritiseras. Samtidigt är det av vikt för en effektiv 

brottsbekämpning att den som är misstänkt för brott inte kan vidta åtgärder som försvårar eller 

förstör utredningen.  

4.6.4 Krav på domstolsprövning  

För att kontrollera om ovan nämnda förutsättningar är uppfyllda sker en tillståndsprövning av 

domstol. Det är åklagaren som genom ansökan till domstol meddelar att denne ville använda 

ett hemligt tvångsmedel vid en utredning. Denna ansökan prövas vid ett sammanträde med 

rätten där ett offentligt ombud medverkar. Förfarandet är reglerat i lag och ställer höga krav 

på att åklagarens ansökan är välgrundad och välmotiverad. Tillståndsprövning i domstol har 

beskrivits utgöra en kontroll av den annars inkvisitoriskt utformade förundersökningen. 

Tillståndsprövningen ligger i linje med rättssäkerhetsmodellens krav på att processen blir 

föremål för kontrollmekanismer och utformas på ett sätt som möjliggör att saken blir allsidigt 

belyst. Vid tillståndsprövningen deltar visserligen inte den enskilde själv (det hade varit 

ytterst kontraproduktivt) men det offentliga ombudet för talan för det allmännas intresse av 

skydd för den personliga integriteten. Det offentliga ombudets roll i processen har ansetts 

innebära ett mer stramt och fokuserat förfarande vid tillståndsprövningen som ställer höga 

krav på åklagarens ansökan. Det offentliga ombudet har även möjlighet att överklaga 

domstolens beslut om att bevilja tillstånd till högre instans, vilket faller i god jord med 

rättssäkerhetsmodellen. Emellertid framstår ordningen med tillståndsprövningen som närmast 

förkastlig utifrån brottsbekämpningsmodellen. Förutom att förfarandet fördröjer processen 

riskerar tillståndsprövning att ställa för höga krav på de omständigheter som måste ligga till 

grund för att hemliga tvångsmedel ska få användas. Det faktum att behovet av HAK, HKÖ 

eller HRA kan uppstå väldigt plötsligt talar emot att tillståndsprövning i domstol skulle vara 
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förenligt med ett effektivt förfarande där målet är att lagföra gärningspersonen så snabbat som 

möjligt. 

4.6.5 Undantag för interimistiska beslut  

Rättssäkerhetsmodellen poängterar risken för missbruk av de brottsutredande myndigheternas 

befogenheter. Det intresse som bör prioriteras högst vid straffprocessens utformning är den 

personliga integriteten, och intrång i denna får aldrig ske på grund av effektivitetsskäl. Utifrån 

detta perspektiv går det att kritisera åklagarens befogenheter att besluta om interimistiska 

tillstånd. Enligt motiven bakom regleringen ligger ett resonemang om att det inte skulle finnas 

några negativa konsekvenser för enskildas rättssäkerhet till följd av ordningen. Regleringen 

återspeglar ett intresse av en effektiv brottsbekämpning som sker genom ett snabbt 

beslutsfattande. Det bevissäkrande intresset prioriteras, vilket reflekterar det 

brottsbekämpande intresset och de syften som förundersökningen tillskrivs. I och med att 

åklagaren ska iaktta objektivitetsprincipen finns det ett förtroende för att åklagaren kan fatta 

välgrundade beslut utan att prioritera det brottsbekämpande intresset. Vidare ska åklagaren 

utforma beslutet om hemliga tvångsmedel i enlighet med de regler som gäller för 

domstolsprövningen och de skäl som ligger till grund för beslutet ska anges. Trots detta måste 

det påpekas att denna möjlighet öppnar upp för att misstag begås genom att åklagaren 

överdriver betydelsen av olika omständigheter, en brist som då anses vägas upp av att 

åklagarens beslut kontrolleras i efterhand av en domstol. I de fall tvångsmedlet redan har 

verkställts har dock skadan redan skett, och den enskilde individens integritet har utan laga 

grund blivit utsatt för ett intrång. Utifrån de värden som ligger till grund för 

rättssäkerhetmodellen kan detta kritiseras.  

 

Vidare kan det uppmärksammas att i de fall det inte längre finns skäl för ett beslut om 

hemliga tvångsmedel ska åklagare eller domstol häva beslutet. Det framhålls i förarbetet att 

det är upp till polisen meddela åklagaren om sådana ändrade förutsättningar föreligger som 

skulle påverka beslutet om hemliga tvångsmedel. Att det är upp till polisen som har ett tydligt 

intresse av att kunna få in så mycket information som möjligt torde föranleda kritik från 

förespråkare av rättssäkerhetsmodellen, då det finns en risk för att polisen underlåter att 

meddela åklagaren direkt när det finns skäl för att häva beslutet. Å andra sidan talar det 

faktum att hemliga tvångsmedel tar upp mycket resurser i anspråk för att något sådant inte 

kommer hända, eftersom när det inte finns anledning att använda åtgärderna kan dessa 

resurser användas till annat.  



 52 

4.6.6 Tillsyn i efterhand 

Den tillsyn som SIN utför av myndigheters arbete med hemliga tvångsmedel sker i efterhand, 

och kan inte tillskrivas någon direkt påverkan på själva tillståndsprövning. Eftersom arbete 

sker i efterhand kan det framstå som svårt att kommentera utifrån rättssäkerhets- och 

brottsbekämpningsmodellen. Dock ska det göras ett försök. Utifrån 

brottsbekämpningsmodellen kan det sägas att tillsynen skulle kunna vara välkommen, med 

den reservation att eventuella felaktigheter som uppdagas inte tillskrivs sådan tyngd att det 

inverkar på straffprocessens målsättning av att lagföra personer som begått brott. Eventuella 

felaktigheter vid tillståndsprövningen som uppdagas får inte påverka hur den information som 

inhämtas genom tvångsmedlet kan användas. Då tillsynsarbetet innebär ytterligare en kontroll 

över hur reglerna om hemliga tvångsmedel används kan det antas att Rättssäkerhetsmodellen 

särskilt välkomnar denna funktion. Tillsynsarbetet torde ha en indirekt påverkan på både 

tillståndsprövningen och hur tvångsmedlen verkställs då arbetet innebär ett verktyg för att 

upptäcka eventuella felaktigheter. Detta ställer ett krav på att domare vid tillståndsprövningen 

samt de brottsutredande myndigheterna vid verkställigheten alltid måste försäkra sig om att 

förutsättningarna är uppfyllda för att ett tillstånd om hemliga tvångsmedel kan meddelas samt 

kan verkställas.  

 

Tillsynsarbetet innebär ett väldigt viktigt verktyg för att tillgodose att den enskilde individen 

som fått sina rättigheter kränkta har tillgång till ett effektivt rättsmedel. Likaså har 

myndigheten en skyldighet att kontrollera om några hemliga tvångsmedel använts mot den 

enskild om denne ställer frågan. Detta borde välkomnas av rättssäkerhetsmodellen som 

eftersträvar att den enskildes rättigheter prioriteras.  

4.7 Sammanfattande kommentarer och reflektioner 

Kapitlet har belyst gällande rätt på området för hemliga tvångsmedel. Reglerna har sedan 

analyserats utifrån Packers modeller. Det kan påpekas att förundersökning främst syftar till att 

utreda brott och samla in bevis. Även om förundersökningen sett till sitt syfte har en 

brottsbekämpande funktion dras slutsatsen att reglerna om HAK, HKÖ och HRA genomsyras 

av krav på förutsebarhet och omgärdas av mekanismer för att säkerställa regelefterlevnad.  

 

Det bör dock uppmärksammas att de senaste lagändringarna på området har gjorts med 

motiveringen att det krävs utökade befogenheter till följd av hur brottsligheten utvecklats, 
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vilket tyder på att regleringen till sin utformning mer och mer prioriterar intresset av en 

effektiv brottsbekämpning. Genom små avsteg från tidigare krav på förutsebarhet och 

kontrollmekanismer prioriteras snabba beslut med fokus på effektivitet, vilket sker på 

bekostnad av den enskildes intresse av ett rättssäkert brottmålsförfarande. Jag anser att 

utvecklingen tyder på att regleringen kring hemliga tvångsmedel i sin utformning riskeras att 

flyttas i riktning mot de intressen som återfinns i brottsbekämpningsmodellen om 

utvecklingen på området enbart styrs utifrån brottsutvecklingen.  

 

Det har konstaterats att det ibland förekommer behov av att begränsa ett tillstånd som lämnas 

gällande hemliga tvångsmedel, och då framförallt HRA. Det åligger rätten att i varje enskilt 

fall göra en bedömning om tillståndet behöver begränsas sett till att det annars skulle föreligga 

ett för stort intrång i den enskildes personliga integritet i förhållande till den förväntade 

nyttan. För att tydligare reglera och ställa högre krav på tvångsmedelsanvändningen går det 

att argumentera för att tillståndet från början bör vara förenat med dessa begränsningar, varpå 

eventuella undantag beviljas om det föreligger synnerliga skäl för det. Bevisbördan för de 

synnerliga skälen skulle åligga åklagaren och inte något som rätten bär ansvaret för att beakta. 

Detta skulle ställa ytterligare krav på att ansökan om tvångsmedelsanvändningen är 

välgrundad och motiverad och därigenom höja förutsebarheten. 
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5 Straffvärdebedömning vid flerfaldig 
brottslighet  

5.1 Inledning  

I följande kapitel ska den föreslagna straffvärdeventilen, som enligt regeringens förslag är 

tänkt att ta sikte på flerfaldig brottslighet, diskuteras. Den föreslagna straffvärdeventilen är 

under utredning och uppdraget ska redovisas först den 14 april 2022.200 Det går således inte 

att granska utformningen av den förslagna straffvärdeventilen utifrån Packers modeller. 

Däremot går det att redogöra för de regler som styr straffvärdebedömningen, vilket leder till 

att eventuella faktorer som skulle kunna skapa problem vid en straffvärdebedömning som sker 

under pågående förundersökning [läs: vid en tillståndsprövning] kan identifieras. 

Identifieringen av dessa problem kan därefter ligga till grund för en analys kring vilka 

faktorer som måste beaktas vid utformningen av en straffvärdeventil som tar sikte på 

flerfaldig brottslighet för att möta den enskildes krav på rättssäkerhet i frågor om utövandet av 

statligt tvång. I det följande kapitlet kommer således en redogörelse för de regler som styr hur 

straffvärdet för flerfaldigbrottslighet bestäms att presenteras. Kapitlet avlutas med en analys 

om de intressen som ligger bakom införandet av straffvärdeventilen kan sägas spegla den 

bedömning som gjorts av gällande reglering.  

 

Inledningsvis kan det uppmärksammas att det framhållits att påföljdsbestämningen, vari 

straffvärdebedömningen ingår, utförs av människor vilket innebär att det inte anses vara 

möjligt att uppnå en millimeterrättvisa mellan olika fall.201  

 

5.2 Brottslighets- och påföljdskonkurrens  

När det kommer till att bedöma straffvärdet för flera brott blir det aktuella att prata om 

straffrättslig konkurrens, vilket syftar på ett sammanträffande av brott. Det kan röra sig om 

påföljdskonkurrens, då det är fråga om hur en påföljd ska bestämmas för den som skall dömas 

 
200 Dir 2020:104 s. 6. 

201 Borgeke & Heidenborg (2016), s. 147.  
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för mer än ett brott eller brottslighetskonkurrens, då det är fråga om en person som kan dömas 

för ett eller fler brott.202  

 

Då frågan som är relevant för uppsatsen är hur flera brotts straffvärde bedöms, är det främst 

frågor om påföljdskonkurrens som kommer att beröras i följande avsnitt. Påföljdskonkurrens 

berör hur man skall hantera straffvärdebedömningar vid flerfaldig brottslighet samt hur man 

bestämmer en gemensam påföljd för flera brott. Detta kommer framförallt att diskuteras i 

avsnitt 5.4. Det kan uppmärksammas att det vid tillståndsprövning för hemliga tvångsmedel 

inte är aktuellt att göra en påföljdsbestämning, varför det inte är motiverat att gå närmare in på 

frågor om straffmätning och påföljdsval i denna uppsats. Avsnittet kommer således främst att 

fokusera på de aspekter av påföljdskonkurrens som är hänförliga till flerfaldig brottslighets 

straffvärde.  

 

Med det sagt är det dock av intresse att något kort redogöra för vad som utgör ett eller flera 

brott, en fråga som är hänförlig till området för brottslighetskonkurrens.203 

Brottslighetskonkurrens kan avse konkurrens mellan brottstyper, regelkonkurrens, och 

konkurrens som avser konkreta gärningar, gärningskonkurrens. Regelkonkurrens avser den 

abstrakta relationen mellan olika straffbud som uppkommer när rekvisiten i skilda 

brottsbeskrivningar helt eller delvis täcker varandra, exempelvis skattebrott och grovt 

skattebrott, vari alla fall av grovt skattebrott täcker rekvisiten för skattebrott. 

Gärningskonkurrens syftar istället på de situationer när man har att bedöma en eller flera 

konkreta gärningar eller fall, vari konkurrensen uppstår för att de gärningar som 

gärningspersonen begått uppfyller fler än en brottsbeskrivning, eller samma brottsbeskrivning 

mer än en gång. Det är av vikt för frågor om gärningskonkurrens att skilja på situationer där 

en gärningsperson samtidigt överträtt olika straffbud och situationer där gärningspersonen 

överträtt fler straffbud men vid olika tillfällen, och det finns ett samband mellan 

brottsligheten.204  

 

 
202 Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 459.  

203 Se Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 460f.  

204 Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 461.  
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Gärningskonkurrens kan beskrivas genom en uppdelning i tre typfall; (1) likartad konkurrens, 

(2) olikartad konkurrens, och (3) medbestraffade gärningar.205 Den likartade konkurrensen 

avser de situationer där en gärningsperson genom sitt handlande överträder samma straffbud 

flera gånger. Den olikartad konkurrensen tar sikte på de situationer där gärningspersonen 

genom ett handlande överträder flera olika straffbestämmelser. I dessa fall kan konsumtion 

ske på grund av att någon av straffbestämmelserna är subsidiära, där ett mer speciellt 

straffbud undantränger ett mer generellt, vilket följer av reglerna om regelkonkurrens. 

Gärningar kan även konsumeras till följd av att de anses vara medbestraffade. Att konsumera 

brottslighet på grund av att de anses vara medbestraffade sker normalt efter att domstolen 

gjort en straffvärdebedömning om denna visat på att det skulle innebära en orättvis 

dubbelbestraffning att döma för mer än ett brott.206 

 

Vid likartad konkurrens är frågor om brottsenhet centrala. Frågan om hur brottsenheter ska 

hanteras tas sällan upp av lagstiftaren, vilket kan vålla problem vid bedömningen av när ett 

brott avslutas och ett nytt brott påbörjas.207 Bedömningen av vad som utgör en brottsenhet är 

beroende på vilken brottstyp det är fråga om. Vid exempelvis skattebrott torde denna likartade 

konkurrens inte vara svårbedömd då varje osann uppgift som lämnas till myndighet utgör ett 

brott. Det ska således bedömas som flera brott om gärningspersonen i olika handlingar lämnar 

oriktiga uppgifter till myndighet, även om det rör sig om ett ärende där bara ett beslut 

fattas.208 I vissa brottstyper förekommer det att ett flertal gärningar läggs samman till ett brott, 

vilket är fallet vid bokföringsbrott. HD har uttryckt att ett bokföringsbrott kan innefatta flera 

felaktiga bokföringsåtgärder och att åsidosatt bokföringsskyldighet är ett brott för varje 

räkenskapsår.209 När det kommer till bokföringsbrott ska brottet bedömas som grovt bland 

annat om gärningen ingått ett led i en brottslighet som utövats systematiskt. I denna fråga har 

det dock uppmärksammats att det finns betydande oklarheter om vad som konstituerar en 

gärning och ett brott. Samtidigt som varje enskild bokföringsåtgärd som är felaktig skulle 

kunna bedömas som en gärning är lagrummet i övrigt formulerat på ett sätt som gör att det 

 
205 Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 466.  

206 Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 466f.  

207 Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 468.  

208 Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 474.  

209 Sunnqvist (2011), s. 499; NJA 1999 s. 647. 
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finns krav på att det ska röra sig om någon form av systematik (då inbegripet mer än att en 

bokföringsåtgärd skulle konstituera brott).210  

 

Påföljdskonkurrens tar vid när man kommit fram till att det rör sig om flera brott.211 

Problemet vid flerfaldig brottslighet har framhållits vara att det inte sällan finns en risk att i 

vissa fall av repetitivt begången brottslighet hamna i situationer där gärningspersonen anses 

ha begått ett antal grova brott.212 Varje brott har utifrån de kvalificerade rekvisit om 

upprepning bedömts vara av allvarlig svårhetsgrad. Det finns då situationer när domstolar 

kommer fram till att någon skall dömas för ett stort antal grova brott med ett straffvärde som 

motsvarar det som skulle ådömas ett grovt brott.  

 

5.3 Straffskala och straffvärde 

Straffskalan återfinns i det straffbud som är aktuellt för den begångna gärningen. I vissa fall 

har brottstypen två eller tre svårhetsgrader, där varje grad av en brottstyp räknas som en 

särskild brottstyp för sig.213 Exempelvis är brottet skattebrott uppdelat i skatteförseelse, 

skattebrott av normalgraden och grovt skattebrott, se 2–3 §§ skattebrottslagen (1971:69).  

Hur ett konkret brott ska graderas är en fråga som tar sikte på omständigheter vid brottet som 

är av objektiv betydelse, även kallat brottsinterna omständigheter.214 Dessa omständigheter 

framgår ofta av det aktuella straffbudet. Vid bedömningen om ett skattebrott är grovt ska det 

särskilt beaktas om det rört ett mycket betydande belopp, om gärningsmannen använt falska 

handlingar eller vilseledande bokföring eller om förfarandet ingått i en brottslighet som 

utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av synnerlig farlig art, 

vilket framgår av 4 § 2 st. Skattebrottslagen.  

 

När en bedömning av vilken gradering som det aktuella brottet är hänförligt till har en 

brottsrubricering gjorts. Brottsrubriceringen pekar i sin tur ut aktuell straffskala. Brottets 

straffskala signalerar hur allvarlig den straffbelagda gärningen anses vara, sett ur lagstiftarens 

 
210 Sunnqvist (2011), s. 499.  

211 Ulväng (2011), s. 1039.  

212 Sunnqvist (2011), se även Ulväng (2011), s. 1046.  

213 Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 27.  

214 Jareborg & Zila (2020), s. 113.  
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perspektiv, och ger en bild av hur förkastligt brottet är i jämförelse med andra brott.215 Dessa 

två parametrar är vad som huvudsakligen bör styra utformningen av en straffskala. Det ska 

dock uppmärksammas att även andra faktorer har visat sig kunna påverka vilken straffskala 

ett brott tilldelas. Bland annat har det anförts att vissa brotts straffskala utformats på så sätt att 

de möjliggör att tvångsmedel, exempelvis häktning, kan användas vid det aktuella brottet. 

Detta har kritiserats av Borgeke & Heidenborg.216 

 

Straffskalor som anger fängelse på visstid har alltid ett maximistraff.217 För skattebrott av 

normalgraden sträcker sig straffskalan från 14 dagars fängelse till fängelse i högst 2 år och 

straffskalan för grovt skattebrott är fängelse i sex månader till fängelse i högst 6 år.218 

Straffskalan utgör ett tak för straffvärdebedömningen. Tanken är att straffskalan ska innefatta 

alla de gärningar som omfattas av straffbestämmelsen. För bedömningen av straffvärdet är 

omständigheter av subjektiv betydelse avgörande, så kallade brottsexterna omständigheter.219 

Samtidigt vägs även de brottsinterna omständigheterna in i bedömningen av straffvärdet. 220 

Det har framhållits att bedömningen av straffvärdet och brottets svårhetsgrad går hand i 

hand.221 

 

Vid straffskalor som anger fängelse på viss tid är utgångspunkten att brott av det aktuella 

slaget ska ges ett straffvärde som motsvarar den nedersta delen i straffskalan. För att 

domstolen ska kunna behandla brottet som mer allvarligt krävs att det finns skäl för det. I 

fråga om graderade straffskalor används i princip inte den överlappande delen mellan 

gradindelningen.222  

 
215 Jareborg & Zila (2020), s. 106.  

216 Borgeke & Heidenborg (2016), s. 160. 

217 Borgeke & Heidenborg (2016), 163.  

218 Se 2 och 4 §§ Skattebrottslagen.  

219 Borgeke & Heidenborg (2016), s. 168f. 

220 Borgeke & Heidenborg (2016), s. 45. 

221 Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 29.  

222 Borgeke & Heidenborg (2016), s. 163ff.  
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5.3.1 Straffvärde  

Straffvärdet ger uttryck för hur klandervärd eller hur förkastlig en gärning är.223 Straffvärdet 

ska bestämmas inom ramen för brottets straffskala samtidigt som intresset för en enhetlig 

rättstillämpning ska beaktas. Detta innebär att det åligger domstolarna en skyldighet att ta 

reda på hur andra domstolar, och då främst HD, bedömt straffvärdet i liknande fall.224 Termen 

straffvärde infördes vid påföljdsbestämningsreformen 1989.225 Straffvärdet syftar till att 

intresset av rättssäkerhet, legalitet, likhet inför lagen, proportionalitet, saklighet och 

opartiskhet ska ligga till grund för påföljdsbestämningen. Att proportionalitet ska råda mellan 

brottet och det straffrättsliga ingripandet gör att brottets svårhet placeras i fokus för 

påföljdsbestämningen, vilket leder till att det finns att intresse av att lika brott ska ges lika 

stränga påföljder, vilket återspeglas i principen om ekvivalens.226  

 

Straffvärdebedömningen utgår från både subjektiva och objektiva kriterier. De kriterier som 

är relevanta för bedömning berörs i 29 kap. 1 § BrB och utgör utgångspunkten för domstolen 

när den ska bestämma straffvärdet av ett brott.227 I paragrafen stadgas att straffvärdet ska 

bedömas utifrån den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade 

insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft.228 

Borgeke & Heidenborg uttrycker det som att domstolen har att bedöma i vilken utsträckning 

som det straffskyddade intresset har blivit angripet genom det aktuella brottet.229 Jareborg och 

Zila poängterar att det är ”den skada” i det konkreta fallet som ska bedömas, inte de 

sammanlagda skadeverkningar som kommer från att personer begår det aktuella brottet.230 Då 

varje brott utgör ett angrepp på något rättsligt skyddat intresse anför Borgeke & Heidenborg 

att det inte torde föreligga några större problem att bedöma i vilken utsträckning detta intresse 

har kränkts.231 Bedömningen av de objektiva kriterierna ska sedan täckas subjektivt, vilket 

framgår av att straffvärdet ska bedömas utifrån vad den tilltalade insett eller borde ha insett 

 
223 Jareborg & Zila (2020), s. 105.  

224 Borgeke & Heidenborg (2016), s. 146.  

225 Se prop. 1987/88:120 s. 36.  

226 Borgeke & Heidenborg (2016), s. 148f.  

227 Borgeke & Heidenborg (2016), s. 150.  

228 29 kap. 1 § 2 st. BrB. 

229 Borgeke & Heidenborg (2016), s. 149. 

230 Jareborg & Zila (2020), s. 112.  

231 Borgeke & Heidenborg (2016), s. 149. 
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samt de avsikter eller motiv som den tilltalade haft. De subjektiva kriterierna har framhållits 

kunna ha större betydelse för straffvärdebedömningen än de objektiva kriterierna.232  

 

Straffvärdet ska sedan preciseras genom att ta hänsyn till vissa försvårande och förmildrande 

omständigheter som återfinns i 29 kap. 2 och 3 §§ BrB. Omständigheterna som ska beaktas 

ska vara hänförliga till det konkreta brottet som är föremål för bedömning.233 Det har påpekats 

i doktrin att gärningar som utgör samma brott och som tillsynes lett till samma skador kan ha 

olika straffvärde på grund av övriga omständigheter vid brottstillfället.234  

 

De försvårande omständigheterna regleras i 29 kap. 2 § BrB. De uppräknade 

omständigheterna är exemplifierande, och det kan finnas andra omständigheter som har 

betydelse för bedömningen.235 Följande ska beaktas som försvårande omständighet vid 

straffvärdebedömningen:  

 

1. att den tilltalade avsett att brottet skulle få allvarligare följder än det faktiskt fått,  

2. om den tilltalade visat stor hänsynslöshet,  

3. om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller svårigheter att värja 

sig, 

4. om den till talade utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt förtroende,  

5. om den tilltalade förmått någon annan att medverka till brottet genom tvång, svek eller 

missbruk av hans eller hennes ungdom, oförstånd eller beroende ställning,  

6. om brottet utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form eller 

systematiskt eller om brottet föregåtts av särskild planering,  

7. om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan 

grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, 

trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan 

liknande omständighet,  

8. om brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande 

till en närstående person,  

 
232 Borgeke & Heidenborg (2016), s. 150, se även prop. 1987/88:120 s. 81.  

233 Borgeke & Heidenborg (2016), s. 45.  

234 Johansson m.fl, Brottsbalken (1 juli 2020, JUNO) kommentaren till 29 kap. 1 §.  

235 Johansson m.fl, Brottsbalken (1 juli 2020, JUNO) kommentaren till 29 kap. 2 §. 
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9. om brottet begåtts mot en person på grund av att han eller hon eller någon närstående 

innehaft ett uppdrag som förtroendevald i stat, kommun, region, sametinget eller 

europaparlamentet, eller  

10. om ett motiv för brottet varit att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, 

släkts eller annan liknande grupps heder.  

 

De uppräknade försvårande omständigheterna är allmänt hållna. Tidigare manades det därför 

till försiktighet vid tillämpningen av omständigheterna. Denna ståndpunkt har dock 

förändrats. Istället är den rådande inställningen att straffpraxis bör skärpas genom att 

utrymmet för tillämpningen av försvårande omständigheter tillåts utvidgas.236 

 

De förmildrande omständigheterna regleras i 29 kap. 3 § BrB. Likt regleringen kring de 

försvårande omständigheterna är listan exemplifierande och det kan finnas andra 

omständigheter som har betydelse för bedömningen.237 Följande ska beaktas som 

förmildrande omständighet vid straffvärdebedömningen:  

 

1. om brottet föranletts av någon annans uppenbart kränkande beteende  

2. om den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att inse 

gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt eller annars 

till följd av en psykisk störning, sinnesrörelse eller av någon annan orsak haft nedsatt 

förmåga att kontrollera sitt handlande,  

3. om den tilltalades handlande stått i samband med hans eller hennes bristande 

utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga,  

4. om brottet föranletts av stark mänsklig medkänsla, eller  

5. om gärningen, utan att vara fri från ansvar, är sådan som avses i 24 kap. BrB,  

 

De omständigheterna som räknas som förmildrande har i stort sett ingen bäring på 

bedömningen av brottets svårhetsgrad.238  

 
236 Jareborg & Zila (2020), s. 117, Prop. 2009/10:147 s. 28.  

237 Johansson m.fl, Brottsbalken (1 juli 2020, JUNO) kommentaren till 29 kap. 3 §.  

238 Jareborg & Zila (2020), s. 110.  
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5.3.2 Dubbelräkning av omständigheter 

De omständigheter som ligger till grund för brottsrubriceringen återkommer i vissa fall vid 

bedömningen av brottets straffvärde. Det vill säga att en omständighet kan bedömas som både 

brottsintern och brottsextern. Risken finns då att en omständighet som legat till grund för att 

rubricera ett brott som grovt även används för att höja straffvärdet.239 Som huvudregel ska en 

sådan dubbelräkning av omständigheter inte ske. Det uttrycks som att det ”ofta saknas 

anledning” beakta omständigheten i försvårande riktning vid straffmätningen.240 Jareborg och 

Zila förklarar detta som att en omständlighets relevans minskar när den beaktas vid gradering 

av gärningen. I vissa fall saknar omständigheten då relevans vid bedömningen av straffvärdet. 

Emellertid kan det finnas tillfällen då omständigheten inte beaktats till fullo vid graderingen 

av brottet, och då fortfarande har relevans för bedömningen av straffvärdet. Jareborg och Zila 

benämner denna kvarstående del av omständighetens relevans som ett ”övervärde”. Det gäller 

framförallt de omständigheter som är kvantitativa. Som exempel nämns det fall då någon 

stulit en summa pengar som på ett beaktansvärt sätt överstiger 200 000 kronor. För att 

bedöma stölden som grov krävs att det stulna uppgår till ett värde av 200 000 kronor [fem 

basbelopp]241. Det överskjutande värdet kan således ligga till grund för bedömningen av 

straffvärdet. Likaså berörs grovt narkotikabrott. Omständigheter som kan ligga till grund för 

om brottet ska bedömas som grovt är att brottet utgör ett led i en verksamhet som har bedrivits 

i större omfattning eller yrkesmässigt eller avsett stor mängd narkotika. Dessa omständigheter 

återspeglas av vad som stadgas i 29 kap. 2 § 6 p. BrB. Den organisation eller verksamhet som 

brottet är ett led i kan vara så omfattande att omständigheten har kvar ett ”övervärde” som ska 

beaktas vid bedömningen av brottets straffvärde.242  

 

I anslutning till detta kan det påpekas att HD i NJA 2018 s. 634 ansett att en omständighet 

som uttryckligen har angetts som en kvalifikationsgrund för att bedöma ett brott som grovt 

bör föranleda att omständigheten tillmäts större betydelse för rubriceringsfrågan än när 

omständigheten aktualiseras enbart som en straffskärpningsgrund. HD anförde att en sådan 

ordning är motiverad på grund av att omständigheter som nämns i straffstadgandet ofta är 

 
239 Borgeke & Heidenborg (2016), s. 182.  

240 Prop. 1987/88:120 s. 82. / Jfr. Jareborg och Zilas resonemang om att en förmildrande omständighet inte torde 

kunna räknas två gånger; Jareborg & Zila (2020), s. 114.  

241 Här avrundat till 200 000 kronor, se exempelvis NJA 2013 s. 654 p. 6.  

242 Jareborg & Zila (2020), s. 114. 
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utmärkande för den aktuella brottstypen och därigenom medför att brottsligheten är av 

allvarligare beskaffenhet.243 I målet hade HD bland annat att ta ställning till om ett flertal 

skattebrott skulle bedömas som grova sett till att de utförts på ett liknande och upprepat sätt. 

HD anförde att de omständigheter som ska beaktas vid graderingen av ett brott och som listas 

i straffstadgandet utgör vägledande exempel, varför det inte är nödvändigt att bedöma ett brott 

som grovt bara för att omständigheterna föreligger. På samma sätt kan ett brott bedömas som 

grovt även när omständigheterna inte ligger för handen, dock med den reservation att det i så 

fall bör krävas att omständigheterna i det enskilda fallet är lika försvårande som i de fall som 

lagens exemplifiering.244 Vid bedömningen av hur ett skattebrott skulle graderas förklarade 

HD att det är en helhetsbedömning är avgörande för brottsrubricering. HD förklarade att vad 

som utgör systematisk brottslighet inte är definierat, men att det inte sällan rör sig om brott 

som upprepas på ett likartat sätt, att brottsligheten föregåtts av planering eller av att 

gärningsmannen använder sig av en särskild metod för att begå brotten.245 HD lyfte att 

brottslighet som utövats i organiserad form, systematiskt eller om brottet föregåtts av 

planering även utgör en försvårande omständighet som ska beaktas vid bedömningen av 

straffvärdet.246 HD ansåg att restriktivitet bör iakttas vid bedömningen av vad som utgör ett 

systematiskt tillvägagångssätt. HD anförde att det ofta borde krävas att förfarandet varit en 

fortsättning på tidigare gärningar eller grundar sig på en brottsplan.247  

 

5.4 Straffvärde vid flerfaldig brottslighet 

Straffvärdeventilen som föreslagits tar sikte på flerfaldig brottslighets straffvärde. När det är 

fråga om flera brott ska rätten bedöma straffvärdet för vart och ett av brotten som är föremål 

för bedömning och därefter bedöma den samlade brottlighetens straffvärde.248 I svensk rätt 

sker denna bedömning genom asperationsprincipen.249 Asperationsprincipen bygger på 

förhållningssättet att de omständigheter som ligger till grund för straffvärdebedömningen har 

avtagande betydelse. Detta leder till att man istället för att addera straffvärdet för varje enskilt 

 
243 NJA 2018 s. 634 p. 18. 

244 Se NJA 2018 s. 634 p. 10.  

245 NJA 2018 s. 634 p. 14.  

246 NJA 2018 s. 634 p. 15.  

247 NJA 2018 s. 634 p. 20-21.  

248 Borgeke & Heidenborg (2016), s. 45.  

249 Asperationsprincipen kommer till uttryck i 26 kap. 2 § 2 st. BrB. 
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brott (vilket sker vid kumulation), låter det grövsta brottet ha störts betydelse och sedan i 

fallande skala adderar straffvärdet för de andra brotten. Denna bedömning sker ofta till fördel 

för den tilltalade och i folkmun kan det i detta hänseende talas om en ”straffrabatt” för den 

tilltalade.250 Vidare har asperationsprincipen fastslagits av HD genom NJA 2008 s. 359, även 

kallad Skärtorsdagsdomen.251  

 

Vid flerfaldig brottslighet är frågan om hur man bör bedöma straffvärdet komplicerad. 

Straffvärdet har som sagt betydelse för påföljdsprocessen. Påföljdssystemet är starkt påverkat 

av humanitetsprincipen och proportionalitetsprincipen. Humanitetsprincipen talar för att det 

inte bör dömas ut hur långa fängelsestraff som helst. Flertalet brott av mindre allvar bör inte 

föranleda lika ingripande straff som brott av allvarligare natur, kvantitet bör inte konkurrera 

med kvalitet. Straffvärdet står i första hand i relation till hur klandervärd eller förkastlig 

gärningen anses vara, inte hur många gånger en person begått den.252 Samtidigt ställer 

proportionalitetsprincipen upp krav på att det ska råda proportionalitet mellan de begångna 

gärningarna och det straff som ska ådömas. Detta betyder att varje nytt brott bör inverka på 

straffvärdet i någon mån. Det räcker dock med att denna påverkan sker genom 

asperationsprincipen.253  

 

I litteraturen framhålls två principer vara relevanta för straffvärdebedömningen av flerfaldig 

brottslighet, dels principen om straffvärdeomständigheternas avtagande betydelse och dels 

flerbrottslighetens avtagandebetydelse. Straffvärdeomständigheternas avtagande betydelse 

innebär att ju högre upp i straffvärdenivån som man kommer desto mindre betyder varje 

ytterligare straffvärdeomständighet.254 Det är viktigt att skilja på kvalitet och kvantitet. Att 

den brottslighet som den tilltalade ska dömas för är kvalitativt sett mindre allvarlig än annan 

brottslighet är en faktor som ska ges stor betydelse.255 Denna bedömning sker ofta till fördel 

för den tilltalade när domstolen bedömer varje brott för sig och sedan lägger ihop den samlade 

brottsligheten. Vad gäller principen om flerbrottslighetens avtagande betydelse kan det sägas 

 
250 Borgeke & Heidenborg (2016), s. 171. Jfr. ”mängdrabatt”, Jareborg & Zila (2020) s. 122. 

251 Namnet kommer från att den meddelades på skärtorsdagen.  

252 Borgeke & Heidenborg (2016), s. 176; Jareborg & Zila (2020) s. 122.  

253 Jareborg & Zila (2020), s. 122.  

254 Borgeke & Heidenborg (2016), s. 171f. 

255 Borgeke (2008), s. 767f.  
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att i de fall någon gjort sig skyldig till ett flertal brott av samma brottstyp, tillskrivs varje brott 

mindre betydelse i straffvärdehänseende allt eftersom brotten blir fler.256  

 

I ”Att bestämma påföljd för brott” av Borgeke & Heidenborg presenteras tre modeller för hur 

man bör hantera frågan om straffvärdet för flerfaldig brottslighet när det rör sig om brott där 

fängelse bör utdömas som straff. Modellerna syftar till att visa på hur en sammanläggning av 

ett flertal brott kan leda till vad som beskrivs som rimliga resultat utifrån tillämpandet av 

asperationsprincipen. Dessa hanteringsmodeller framhålls motsvara den bedömning och det 

resonemang som fördes av HD i Skärtorsdagsdomen.257 Modellerna består av ett antal brott 

uppradade i svårhetsgrad med utgångspunkt ifrån det brott som bedömts allvarligast. Under 

varje brott återfinns den kvotdel av det enskilda brottets straffvärde som bör adderas till det 

svåraste brottet för att beräkna den samlade brottslighetens straffvärde.  

 

I de fall det grövsta brott har ett straffvärde motsvarande fängelse i högst sex månader bör följande 

modell tillämpas:  

Brott A      Brott B Brott C Brott D Brott E Brott F  Brott G 

1/1     1/2  1/2  1/3  1/3  1/4 1/4   

 

I de fall det grövsta brott har ett straffvärde motsvarande fängelse i mer än sex månader men högst 

ett år bör följande modell tillämpas:  

Brott A      Brott B Brott C Brott D Brott E Brott F  Brott G   

1/1     1/2  1/3  1/4  1/5 1/6 1/7 

 

I de fall det grövsta brott har ett straffvärde motsvarande fängelse i mer än ett år och sex månader 

bör följande modell tillämpas:  

       Brott A          Brott B        Brott C            Brott D                   Brott E                   Brott F 

         1/1                 1/3            1/6           1/9              1/12                  1/15258 

 

Modellerna visar att ju högre straffvärdet det grövsta brottet har, desto tidigare minskar 

betydelsen av ytterligare brottslighets inverkan på straffvärdet.  

 

Vid seriebrottslighet kan särskilda övervägande göra sig gällande i fråga om hur 

asperationsprincipen bör tillämpas. Om brottsligheten har inslag av särskild systematik och 

planering, men som inte innebär att brotten bedöms som grova kan detta ges betydelse genom 

 
256 Borgeke & Heidenborg (2016), 172ff.  

257 Borgeke & Heidenborg (2016), Se s. 178f. 

258 Borgeke & Heidenborg (2016), s. 178f. 
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att den reduktion av den samlade brottslighetens straffvärde som följer av en tillämpning av 

asperationsprincipen blir något mindre än i vanliga fall.259 Vid tillämpning av 

asperationsprincipen görs en kontroll av att det beräknade straffvärdet inte framstår som 

oproportionerligt i förhållande till den aktuella brottsligheten. Det är inom ramen för denna 

kontroll som behovet av en sådan reduktion kan konstateras.260 

 

5.5 Straffvärdeventil för flerfaldig brottslighet 

Inledningsvis kan det som ovan nämnts påpekas att när frågan om att införa en 

straffvärdeventil som tar sikte på flerfaldig brottlighet tidigare varit föremål för bedömning 

har denna mekanism ansetts innebära ett för stort intrång i den enskildes integritet för att 

kunna tillåtas.261 Syftet med uppsatsen är att undersöka hur införandet av en straffvärdeventil 

som tar sikte på flerfaldig brottslighet skulle påverka den brottsbekämpande funktionen i 

relation till den enskilde individens krav på rättssäkerhet under pågående förundersökning 

samt undersöka vilka problem som skulle kunna uppstå när en bedömning av flerfaldig 

brottslighets straffvärde ska ske under pågående förundersökning. I uppsatsens andra kapitel 

har begreppet rättssäkerhet belysts och det har presenterats att med rättssäkerhet menas i 

uppsatsen förutsebarhet i rättsliga angelägenheter.  

 

Som ovan nämnts är ett av de krav som genom europadomstolens minimistandard (se avsnitt 

3.3) ställs på lagstiftning kring åtgärder som innebär dolt spaningsarbete att det ska framgå 

vilka brott som skulle kunna leda till en begäran om hemliga tvångsmedel. Vid diskussion 

kring införandet av en straffvärdeventil som tar sikte på flerfaldig brottslighet är det således 

av intresse att försöka utröna om en sådan mekanism uppfyller det kravet. I arbetet med detta 

måste det beaktas att åtgärderna innebär ett intrång i en enskild individs integritet och en 

begränsning av de fri- och rättigheter som den enskilde är tillförsäkrad genom svensk 

grundlag. Samtidigt kan dessa rättigheter begränsas genom lag, om det i ett demokratiskt 

samhälle är nödvändigt med hänsyn till att förebygga oordning eller brott. Det är upp till varje 

medlemsstat att göra en avvägning mellan det skyddsvärda intresset och respekten för 

individens privatliv.  

 
259 NJA 2018 s. 634 p. 22.  

260 NJA 2018 s. 378.  

261 Se avsnitt 1.1.  
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Det har under arbetets gång uppmärksammats att regleringen kring hemliga tvångsmedel 

anses vara ett system som ska bedömas ur ett helhetsperspektiv. I de fall utformningen kan 

anses brista i någon del sett till krav på förutsebarhet, anses det att denna brist kan vägas upp 

av andra delar av systemet. Det kan funderas över om en sådan inställning är befogad när det 

rör lagstiftning som reglerar statens tvångsmedelsanvändning mot enskilda. Rättsstatens syfte 

är att motverka att enskilda individer utsätts för missbruk och allvarliga kränkningar genom 

rättsordningen. Förutsebarhet i rättsliga angelägenheter utgör en grundpelare i denna strävan. 

Det kan då ifrågasättas om kravet på förutsebarhet i rättsliga angelägenheter ska kunna 

bortprioriterats i syfte att utöka statens maktutövning. Med Axbergers ord om att det i 

samband med utövandet av rättsligt tvång aldrig kan uteslutas att misstag kommer att begås, 

bör det alltid strävas efter att utforma en så tydlig reglering som möjligt som inte är i behov av 

allt för stora värderingar av omständigheter i varje enskilt fall, eftersom en sådan värdering 

påverkar förutsebarheten.  

 

Den begränsning av tillämpningsområdet för hemliga tvångsmedel som idag råder genom att 

det föreskrivs att ett visst minimistraff måste följa på brottet, eller att det konkreta brottets 

straffvärde överstiger ett visst straff, framhålls vara en garanti för att åtgärderna enbart 

används för att utreda särskilt allvarliga brott. De brott som åtgärderna idag kan användas vid, 

utgör så pass kvalitativt allvarliga brott att det vid en avvägning mellan intresset att utreda 

brottsligheten och respekten för den enskilde individens privatliv framstår som befogat att 

använda åtgärderna. Det kan således konstateras att en utökning av tillämpningsområdet för 

hemliga tvångsmedel till att kunna använda åtgärderna vid utredning av flertalet, ur 

lagstiftarens perspektiv, mindre allvarliga brott, innebär att man måste göra en värdering av 

när kvantitet är att likställa med kvalité i straffrättsligt hänseende.  

 

Genom asperationsprincipen möjliggörs en sådan jämförelse av en samling mindre allvarliga 

brott med ett grovt, allvarligt brott. Om man utgår från att de hanteringsmodeller för 

straffvärdebedömning som berörts ovan ger en representativ bild hur bedömningen görs i 

praktiken bör en straffvärdebedömning av flerfaldig brottslighet kunna göras på ett tämligen 

oproblematiskt vis. Modellerna bör även kunna tillämpas vid en straffvärdebedömning på ett 

tidigt stadie i en utredning, exempelvis vid en tillståndsprövning för hemliga tvångsmedel.  

Det kan emellertid påpekas att det finns ett klart brottsbekämpande intresse under 

förundersökningen, varför det enskilda brottets straffvärde vid en straffvärdebedömning borde 



 68 

ges ett större utrymme än vad som sker genom att tillämpa asperationsprincipen. Den absoluta 

åtalsplikten ger för handen att alla brott är viktiga att beivra, varför det på utredningsstadiet 

inte borde vara förenligt med det brottsbekämpande intresset att vissa brott eller 

omständigheter, till följd av principerna straffvärdeomständigheternas avtagande betydelse 

och flerbrottslighetens avtagandebetydelse inte tillskrivs full betydelse. Å andra sidan kan 

detta tyda på att när straffvärdet väl når upp till en viss nivå, den nivån där kvantitet anses 

motsvarar kvalitet, rör det sig om så pass grov och allvarlig brottslighet att hemlig 

tvångsmedelsanvändning och det intrång i den enskildes integritet som åtgärden innebär, kan 

anses vara motiverat.  

 

Det ska uppmärksammas att hanteringsmodellerna bygger på att det kan göras en distinkt 

bedömning av varje brotts enskilda straffvärde, som sedan läggs ihop till en samlad 

bedömning. I de fall det finns en tydlig uppdelning i vad som utgör en brottsenhet kan det 

antas att detta inte borde orsaka några problem. Sett till de övriga förutsättningar som ska vara 

uppfyllda för att få ett tillstånd till användningen av hemliga tvångsmedel beviljade torde 

denna bedömning även kunna göras under en pågående förundersökning. Dock skulle det 

kunna uppstå svåra tolkningsfrågor och tillämpningssvårigheter när det inte finns tillräckligt 

tydliga riktlinjer om vad som utgör en brottsenhet, vilket möjliggör olika tolkningar vid olika 

tillståndsprövningar. Genom att avgränsa straffvärdeventilens tillämpningsområde till att 

enbart behandla de brott som har klart definierade brottsenheter kan detta problem undvikas. 

 

Som påpekades vid införandet av den straffvärdeventil som idag tillämpas kan det föreligga 

svårigheter att göra en korrekt bedömning av straffvärdet på förundersökningsstadiet, då alla 

de omständigheter som har bäring på straffvärdebedömningen inte torde vara kända vid 

tidpunkten för prövningen. Detta har dock ansetts utgöra något som ska tala för den enskildes 

sak.  

 

Det kan uppmärksammas att straffvärdebedömningen är förenad med bedömningen av 

brottets svårhet och då ett brotts gradindelning. Vad som är relevant för bedömningen av 

brottets svårhet är de brottsinterna omständigheterna, som inte sällan framgår i det aktuella 

straffstadgandet. I NJA 2018 s. 634 anförs att i de fall en omständighet uttryckligen angetts 

som kvalifikationsgrund för att bedöma ett brott som grovt bör omständigheten tillmätas 

större betydelse för rubriceringsfrågan än när omständigheten aktualiseras enbart som 

straffskärpningsgrund, sett till att det i de fall omständigheten återfinns i straffstadgandet är 
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den ofta utmärkande för den aktuella brottstypen och därigenom medför att brottsligheten är 

av allvarligare beskaffenhet. Dock kan det inte blundas för att det i vissa fall finns en 

möjlighet att även bedöma omständigheten vid bedömningen av straffvärdet, om 

omständigheten genom ett ”övervärde” fortfarande kan tillskrivas relevans och träffas av 

någon av punkterna i 29 kap. 2 § BrB. Vid en tillståndsprövning avseende hemliga 

tvångsmedel får en sådan omständighet anses skapa ett för stort utrymme för värdering vilket 

påverkar förutsebarheten. För att undvika ett för stort tolkningsutrymme och därigenom 

riskera att en omständighets relevans överskattas, bör det finnas tydlig vägledning kring när 

ett sådant ”övervärde” kan anses ligga för handen. Annars finns risken att detta ”övervärde” 

kan användas för att ”pressa” upp straffvärdet för exempelvis den flerfaldiga brottsligheten i 

syfte att nå upp till den nivå som krävs för att få ett tillstånd beviljat. Detta får anses utgöra en 

brist i förutsebarheten hos lagstiftningen, som rimmar illa med de krav som kan ställas på en 

reglering som syftar till att begränsa fri- och rättigheter och utöka statens tvångsanvändning. 

 

Det kan även nämnas att HD i NJA 2018 s. 634 konstaterade att det vid gradering av ett 

skattebrott som grovt är fråga om en helhetsbedömning av de omständigheter som föreligger 

vid prövningen. HD anförde att de omständigheter som återfinns i straffstadgandet enbart 

utgör vägledande exempel och att det därför inte är nödvändigt att bedöma ett brott som grovt 

bara för att omständigheterna föreligger. Det kan visa på att bedömningen av vad som utgör 

ett antal grova brott blir en tolkningsfråga. Som ovan nämnts innebär en värdering av 

omständigheter att lagens förutsebarhet påverkas, vilket talar mot ett införande av en 

straffvärdeventil. Tidigare har en sådan brist ansetts vägas upp av förhandsprövning samt en 

obligatorisk proportionalitetsprövning. Dock ska det uppmärksammas att det i dessa fall har 

rört kvalitativt allvarligare brott. När det rör kvalitativt mindre allvarliga brott som genom 

kvantitet når upp till samma straffvärde bör det ställas högre krav på lagens utformning och de 

garantier som syftar till att garantera ett rättssäkert förfarande. Risken finns att det vid en 

inkonsekvent bedömning leder till att hemliga tvångsmedel används för att utreda ett antal 

mindre allvarliga brott vars straffvärde inte ens är i närheten av den nivå som egentligen 

krävs.  

 

I anslutning till det ovan anförda kan det uppmärksammas att det på grund av den sekretess 

som åligger tillståndsprövningen gällande hemliga tvångsmedel kan vara svårt att värna 

intresset av enhetlig rättstillämpning. Sekretessen leder till att det inte finns någon möjlighet 

för en domstol att söka vägledning i andra domstolars avgöranden om hur olika 
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omständigheter som kan vara av relevans för straffvärdebedömningen ska bedömas på ett 

tidigt stadie. Visserligen torde osäkerhet vid straffvärdebedömning tala för att det inte finns 

tillräckliga belägg för att bevilja tillstånd. Frågan är dock om det kan garanteras att en sådan 

restriktivitet vid bedömningen alltid kommer att iakttas. Vidare kan det tilläggas att 

sekretessen innebär det inte finns någon insyn i förfarandet från allmänheten eller massmedia. 

Minskad insyn skulle kunna sägas leda till en ökad risk för att fel eller misstag i tillämpning 

som annars skulle ha upptäckts och påtalats nu faller i skymundan. Detta kan sägas ge 

uttryckför ett stort förtroende för att domstolen gör en korrekt bedömning i det enskilda fallet. 

Det kan såklart påpekas att ett offentligt ombud, vars uppgift är att se till att det inte finns 

några tvivel kring om tillstånd kan beviljas, allt som oftast närvarar vid tillståndsprövningen. 

Saken anses genom det offentliga ombud bli allsidigt belyst.  

 

Införandet av en straffvärdeventil som tar sikte på flerfaldig brottslighet ligger i linje med 

utvecklingen av utökade befogenheter för de brottsbekämpande myndigheterna på området 

för hemliga tvångsmedel. Hemliga tvångsmedel kan användas vid allt fler brott och det 

framstår som att listan kommer att utökas ytterligare. En sådan utveckling skulle kunna gynna 

den brottsbekämpande funktionen, förutsatt att de hemliga tvångsmedlen faktiskt innebär en 

nytta vid de brottsutredningar som blir aktuella genom den eventuella lagändringen.  

 

Att bristen på förutsebarhet kompenseras av de rättssäkerhetsgarantier som omgärdar 

regleringen kan enbart godtas som argument om det finns ett starkt förankrat stöd och 

förtroende för staten, och ett förtroende för att rättsväsendet är opartiskt. Jag menar att lagar 

som reglerar maktutövning och tvång måste vara förutsebara, eftersom förutsebarhet är en 

garanti för att undvika missbruk. Samtidigt som användandet av hemliga tvångsmedel är ett 

effektivt tvångsmedel som leder till att annars svåruppklarade brott kan utredas och beivras 

och gärningspersoner kan lagföras måste det ställas höga krav på de regler som styr 

tillämpningsområdet, och effektivitet får aldrig prioriteras framför intresset av en förutsebar 

lagstiftning.  

5.6 Sammanfattande kommentarer och reflektion 

Det går att kommentera att det i regeringens kommittébetänkande framstår som att den 

ekonomiska brottsligheten är viktig att bekämpa på grund av att de brottsvinster som den 

genererar går till att finansiera kriminella nätverks aktiviteter. De enskilda brotten som den 

ekonomiska brottsligheten består av beskrivs i termer av att inte vara särskilt allvarliga var för 
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sig. Att då utöka tillämpningsområdet för hemliga tvångsmedel i syfte att utreda dessa inte 

särskilt allvarliga brott rimmar illa med gällande reglering som syftar till att säkerställa att de 

hemliga tvångsmedlen endast används för att utreda särskilt allvarliga, grova brott. Med det 

sagt menar jag inte att lösningen skulle vara att höja straffskalan för de brott som var för sig 

inte genererar ett särskilt högt straffvärde men som vid en samlad bedömning kan leda till 

långa fängelsestraff. En höjd repressionsnivå har inte visats leda till några allmänpreventiva 

effekter, och en straffskala bör inte utformas med syftet att möjliggöra för staten att använda 

tvångsmedel mot en enskild individ. 
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6 Slutsatser  

Uppsatsen har syftat till att har undersöka hur införandet av en straffvärdeventil som tar sikte 

på flerfaldig brottslighet skulle kunna påverka den brottsbekämpande verksamheten i relation 

till individens krav på rättssäkerhet under en förundersökning. I arbetet med detta har gällande 

rätt på området för hemliga tvångsmedel analyserats utifrån Herbert Packers modeller av 

straffprocessen. Utifrån den undersökning som gjorts kan slutsatsen dras att den svenska 

regleringen kring hemliga tvångsmedel under en förundersökning är utformad på ett sätt som 

prioriterar rättssäkerhet framför brottsbekämpning. I dagens läge är det enbart vid kvalitativt 

allvarliga brott som hemliga tvångsmedel kan användas, en avvägning som gjorts mot 

bakgrund av en proportionalitetsbedömning på lagstiftningsnivå. I det enskilda fallet krävs 

tillstånd av domstol för att få vidta någon av de hemliga tvångsmedlen, en kontrollmekanism 

som både säkerställer, men även kontrollerar, kvalitén på den brottsutredning vari man vill 

använda åtgärden. Emellertid kan det påpekas att det på senare tid genomförts lagändringar 

som tyder på regleringen är under förändring, ändringar som genomförts i strävan efter en mer 

effektiv brottsbekämpning.  

 

Vad gäller förslaget om ett införandet av en straffvärdeventil som tar sikte på flerfaldig 

brottslighet kan följande slutsats presenteras. Förslaget om att införa straffvärdeventilen 

motiveras mot bakgrund av den brottsutveckling som skett i samhället, vilket visar på att en 

prioritering av intresset av en effektiv brottsbekämpning ligger till grund för förslaget. 

Straffvärdeventilen hade utökat tillämpningsområdet till att omfatta flera brott för vilka 

hemliga tvångsmedel skulle kunna användas. Det torde vara möjligt att utforma den 

föreslagna straffvärdeventilen på ett sätt som gör att den uppfyller de krav på förutsebarhet 

som återfinns i en gällande rätt. Samtidigt framstår det som svårt att garantera en enhetlig 

rättstillämpning vid användandet av en sådan straffvärdeventil. Likaså tyder det faktum att 

tillståndsprövningen är sekretessbelagd på att det kan vara svårt att kontrollera att 

straffvärdebedömningen blir korrekt utförd. Då det rör sig om statlig tvångsutövning mot 

enskild talar högt ställa krav på rättssäkerhet för att en straffvärdeventil som tar sikte på 

flerfaldig brottslighet bör undvikas.    
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