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Remissyttrande över betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva 
tvångsmedel (SOU 2009:70)  

  

Brottsförebyggande rådet (Brå), som har fått rubricerade betänkande på remiss, instämmer i 
utredningens bedömning och de förslag som lämnas. I det följande lämnar Brå en närmare 
kommentar kring sitt ställningstagande.  
 
 
Hemlig rumsavlyssning 
Har lagen fått avsedd effekt? 
Brå har förståelse för de svårigheter som den aktuella utvärderingen av tvångsmedlet hemlig 
rumsavlyssning inneburit. I Brå:s yttrande över promemorian Hemlig rumsavlyssning, D.1.2-
586/2005 från år 2005 tog Brå bland annat upp att behovsbeskrivningen enbart grundade sig 
på polisens egen bedömning. Intrycket föreföll i viss utsträckning vara att polisen hade behov 
av hemlig rumsavlyssning i ett underrättelseskede. Då skulle det heller inte gå att mäta 
effekten på avsett sätt, dvs. vid förundersökningen. Den utredning som presenterades 
beträffande rumsavlyssningens effektivitet bestod i en redogörelse av vissa erfarenheter från 
andra nordiska länder, dock utan att man redovisade någon närmare studie eller analys av 
tvångsmedlets effektivitet.  
 
Brå konstaterade i yttrandet från år 2005 att bristerna som förelåg vid lagrådets granskning av 
förslaget från Buggningsutredningen ”i hög grad” fortfarande förelåg. Förhållandet att man 
inte närmare hade definierat den effekt som man avsett uppnå med tvångsmedlet medför 
således att det finns en inbyggd problematik i utvärderingen. Spännvidden i de effekter som 
skulle kunna tänkas betyda att åtgärden varit effektiv visualiseras på ett konkret och tydligt 
sätt genom effektskalan på sid 143 i betänkandet.  
 
Brå anser, i likhet med utredningen, att det effektivitetsmått som används i regeringens 
skrivelse till riksdagen, dvs. att ett tvångsmedel anses effektivt om det lett till användning av 
ytterligare tvångsmedel, är alltför oprecist och otillräckligt. Det mått som tidigare använts, 
dvs. att tvångsmedlet haft betydelse för förundersökningen beträffande den misstänkte, 
framstår i viss utsträckning som mer förenligt med det övergripande syftet med 
förundersökningar som utredningen ringat in på sid. 142. Brå anser i likhet med utredningen 
att det är lämpligt att komplettera den årliga skrivelsen med uppgifter om i hur många fall 
som användningen av hemliga tvångsmedel har lett till att åtal har väckts och i hur många fall 
som det lett till fällande dom. Utgångspunkten för båda uppgifterna ska givetvis vara det brott 
för vilket det hemliga tvångsmedlet beviljades.  
 



Det tidigare effektivitetsmåttet (haft betydelse för förundersökningen beträffande den 
misstänkte) måste även anses inrymma sådana förhållanden där användningen av tvångsmedel 
i stället resulterar i att misstankarna mot en person helt avskrivs. Det kan därför vara 
meningsfullt att införa även en sådan uppgift i den årliga skrivelsen. 
 
Andra osäkerhetsfaktorer som enligt Brå:s mening ytterligare försvårar möjligheten att skapa 
sig en tydlig bild av åtgärdens effektivitet är det begränsade antalet fall som studerats samt att 
man från myndigheternas sida förefaller ha uppfattat år 2008 som ett läroår med den nya 
tekniken och arbetsformerna (sid 147). 
 
Uppfyller lagen de brottsbekämpande myndigheternas behov?  
Som nämnts i det föregående har det varit svårt att klargöra hur effektivt tvångsmedlet hemlig 
rumsavlyssning har varit. En bakomliggande orsak till mätsvårigheten har varit att antalet fall 
varit begränsat. Något som i sin tur kan bero på att tvångsmedlet endast kan tas till vid vissa 
utvalda brott, eller ett högt straffvärde, samt det faktum att användningen av åtgärden ska vara 
restriktiv.  
 
Brå har förståelse för det behov och den motivering som de brottsbekämpande myndigheterna 
framfört beträffande utvidgning av tillämpningsområdet för tvångsmedlet. Så som lyfts fram i 
utredningen är det, med anledning av det integritetsingripande som åtgärden utgör för 
enskilda, dock viktigt att utvidgningen av tillämpningsområdet görs efter en noggrann 
avvägning. Brå delar således utredningens bedömning att tillämpningsområdet inte bör 
utvidgas.  
 
Sammanfattningsvis delas bedömningen att lagen om hemlig rumsavlyssning ska fortsätta att 
gälla och att den sedan ska bli föremål för en ny, utförlig utvärdering.  
 
Lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott 
Har lagen fått avsedd effekt – uppfyller lagen de brottsbekämpande myndigheternas behov? 
Av utvärderingen framgår att lagen om användande av hemliga tvångsmedel i syfte att 
förhindra brott, under år 2008, endast har använts i två fall av den öppna polisen och i mindre 
än 50 fall av Säkerhetspolisen. Även om någon närmare kvantifiering, för att bedöma 
effektiviteten, inte uttalats i förarbetena har anförts att betydelsen av även en måttlig ökning 
av antalet förhindrade brott är av synnerligt stort värde för samhället.  
 
Trots det att Säkerhetspolisen har använt sig av lagen i större utsträckning än den öppna 
polisen menar man att den är otillräcklig vad gäller underrättelseverksamheten vid 
brottsbekämpning inom verksamhetsgrenarna kontraterrorism, kontraspionage och 
författningsskydd. Enligt Säkerhetspolisen är kombinationen av misstankegraden och det 
förhållandet att misstanken måste vara riktad mot en specifik person faktorer som gör lagen 
svårtillämpad.  
 
Utredningens sammanfattande bedömning är att den nya lagen inte uppfyller det behov som 
finns hos de brottsbekämpande myndigheterna – en slutsats som Brå finner rimlig.  
 
Förslaget att låta lagen gälla under hela försöksperioden, och överväga en särskild lag som 
enbart ska avse Säkerhetspolisen och deras arbete framstår, mot denna bakgrund och med 
anledning av de särskilt viktiga intressen som ska skyddas, som väl övervägd. Med 
utgångspunkt att den öppna polisen enbart använt sig av lagen vid två tillfällen under ett år 
gör det även motiverat att titta närmare på hur den öppna polisens behov av åtgärderna 
verkligen ser ut. I detta sammanhang vill Brå erinra om vårt yttrande över promemorian 
Tvångsmedel för att förebygga eller förhindra allvarlig brottslighet samt 
tilläggspromemorian med tillkommande del om användningen av överskottsinformation 



(0323/2005)1. I yttrandet uttryckte Brå avsaknad av underlag från relevant forskning rörande 
organiserad brottslighet. Brå vill även i detta sammanhang framhålla betydelsen av 
forskningsresultat vid den fortsatta beredningen.  
 
 
Detta yttrande har beslutats av undertecknad myndighetschef. I beredningen har deltagit 
verksjuristen och enhetschefen Lars Korsell och juristen Saadia Aitattaleb, föredragande. 
 
 
 
Jan Andersson 
 
    Saadia Aitattaleb  

                                                 
1 Från den 29 september 2005 


