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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Människosmuggling avser normalt organisation av olaglig transport av människor över 

nationella gränser. Även om människosmuggling brukar anses innefatta en frivillighet 

hos den som smugglas utnyttjar smugglarna många gånger människors utsatta situation 

på ett hänsynslöst sätt.1 Utlänningar smugglas med hjälp av båtar, bussar och personbi-

lar, på ett sätt som medför stora risker för den som smugglas.2 Människosmuggling till 

havs har ökat de senaste åren, där utlänningar också har förolyckats i samband med att 

de befunnit sig i små, sjöovärdiga fartyg i försöken att ta sig in i EU:s medlemsstater. 

Det kan ofta handla om situationer då fartyget stannar utanför en kuststats territorial-

havsgräns där utlänningarna själva får ta sig i land med små gummiflottar.3 I den svens-

ka nyhetsrapporteringen har under den senaste tiden rapporterats att antalet människor 

som flyr till Europa, via Italien, närmar sig rekordnivåer. Hittills i år har mer än 60 000 

människor sökt sig till Italien, enligt italienska myndigheter.4 Enligt uppgift från under-

rättelsetjänstemän vid Rikskriminalpolisen smugglas många av dessa människor vidare 

till Sverige.5  

Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är människosmugglingen välor-

ganiserad och omsätter stora summor pengar.  Det är en form av organiserad brottslig-

het med relativt små risker för gärningspersonerna samtidigt som brottsligheten genere-

rar stora vinster.6 I tidigare förarbeten anges att organiserande av människosmuggling i 

Sverige beräknas omsätta mellan 500 miljoner och en miljard kronor per år.7 Dessa 

uppgifter baseras på att 20 000 – 23 000 människor under år 2002 sökte asyl i Sverige. 

Enligt uppgifter från Rikskriminalpolisen har denna summa, tio år senare, ökat markant. 

Rikskriminalpolisen har mellanöstern, Somalia och Afghanistan som prioriterade områ-

den för människosmuggling. Under år 2013 ansökte 37 500 människor asyl i Sverige 

                                                 

1 Prop 2003/04:35 s 27 och SOU 2002:69 s 99 
2 BRÅ, ”Organiserad brottslighet – lösa maskor eller fast nätverk”, Rapport 2002:7 s 30 
3 Prop 2004/05:138 s 29 
4 Svenska Dagbladet, Rekordmånga migranter till Italien, 2014-06-29 (hämtad 2014-07-02) 
5 Ahlbäck och Svensson, underrättelsetjänstemän vid Rikskriminalpolisen, se även avsnitt 2.4 
6 BRÅ, ”Organiserad brottslighet – lösa maskor eller fast nätverk”, Rapport 2002:7 s 30, samt Ahlbäck 
och Svensson, underrättelsetjänsteman vid Rikskriminalpolisen 
7 Prop 2003/04:35 s 28 
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varvid majoriteten av dessa inte haft möjlighet att resa legalt in i Sverige utan tagit hjälp 

av människosmugglare. Enligt uppgifter från Rikskriminalpolisen betalar varje person 

som smugglas 100 000 – 200 000 svenska kronor till smugglaren.8 Genom att räkna lågt 

på dessa siffror 9  uppgav Rikskriminalpolisen att omsättningen av den organiserade 

människosmugglingen i Sverige under år 2013 omsatt ungefär en miljard svenska kro-

nor. Siffrorna är lågt räknade och det befaras att det handlar om betydligt större summor 

än vad som med säkerhet kan redovisas. Ytterligare faktorer som gör människosmugg-

ling till en lönsam verksamhet är att upptäcktsrisken är lägre än exempelvis vid narkoti-

kasmuggling, även straffen är ofta jämförelsevis låga för människosmuggling.10 

Den utlänning som inte i förväg kan betala sin summa pengar, reser hit på kredit för att 

sedan sättas i skuld till smugglaren. Utlänningen kan kvarhållas, hotas och utsättas för 

våld tills betalning erlagts, eller utlänningen arbetat av skulden åt smugglaren.11  Rap-

porten från BRÅ om hur människosmuggling i praktiken går till baseras på intervjuer 

gjorda med polis och åklagare. Efter att jag själv samtalat med underrättelsetjänstemän 

vid Rikskriminalpolisen har även de förmedlat en liknande bild, där utlänningen ofta 

riskerar att falla offer för smugglare.12 

Arbetet mot organiserad brottslighet bedrivs av de brottsbekämpande myndigheterna 

där tillgången till de rätta verktygen är avgörande för resultatet. Beträffande organiserad 

brottslighet är möjligheten att använda hemliga tvångsmedel i många fall avgörande för 

att komma åt kärnan i den organiserade verksamheten. Det grundläggande syftet med 

hemliga tvångsmedel är att förhindra brottslig verksamhet och att utreda brott.13 Hemli-

ga tvångsmedel är åtgärder som i egentlig mening saknar inslag av tvång. Den som ut-

sätts för hemliga tvångsmedel är inte medveten om åtgärden, det antas dock att det sker 

mot dennes vilja. Med anledning av att åtgärden innebär ett intrång i den personliga 

integriteten, trots avsaknad av tvång, betecknas den som tvångsmedel.14 

                                                 

8 Ahlbäck och Svensson, underrättelsetjänstemän vid Rikskriminalpolisen, se även SOU 2012:85 s 63 
9 10 000 människor * 100 000 kronor = 1 000 000 000 kronor/år 
10 SOU 2004:110 s 289 
11 BRÅ, ”Organiserad brottslighet – lösa maskor eller fast nätverk”, Rapport 2002:7 s 30 
12 Ulla Ahlbäck och Leif Svensson, underrättelsetjänstemän vid Rikskriminalpolisen 
13 Prop 2013/14:237 s 61 
14 Bylund, s 42 
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Hemliga tvångsmedel som åtgärd är ingripande och integritetskränkande för den som 

utsätts för åtgärden varför noggranna överväganden måste ligga till grund för ett beslut. 

Konflikten mellan den brottsbekämpande verksamheten och rätten till personlig integri-

tet, som är grundlagsfäst, ställs därför på sin spets. Effektiviteten av åtgärden ställs mot 

det integritetsintrång det innebär att använda hemliga tvångsmedel i det brottsbekäm-

pande arbetet. 

 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna framställning är att utreda vilka möjligheter de brottsbekämpande 

myndigheterna har att använda hemliga tvångsmedel i arbetet att bekämpa människo-

smuggling, med fokus på den organiserade brottsligheten. En del i nämnda syfte är att 

undersöka de argument som lyfts fram av utredning och regering beträffande avväg-

ningen mellan effektiviteten av hemliga tvångsmedel och integritetsintrånget. Vidare 

studeras om dessa argument kan appliceras på användning av hemliga tvångsmedel vid 

brottet organiserande av människosmuggling. 

Framställningen avgränsas så att migrationsfrågor och rätten till asyl enligt dess gällan-

de lagstiftning inte berörs i större utsträckning än vad som anses nödvändigt för förstå-

elsen för framställningen. Organiserande av människosmuggling är en gränsöverskri-

dande brottslighet vilket förutsätter samarbete mellan stater. Samarbetet är en viktig del 

i det brottsbekämpande arbetet men lämnas utanför denna framställning. Internationell 

reglering på området behandlas endast kortfattat.  

 

1.3 Terminologi 

Genom lagändringar om hemliga tvångsmedel som trädde i kraft 1 juli år 2012 har be-

nämningarna hemlig teleavlyssning och hemligt teleövervakning ändrats. Åtgärderna 

betecknas numera som hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation respektive 

hemlig övervakning av elektronisk kommunikation. De nya benämningarna används 
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genomgående i framställningen. Med brottsbekämpande myndigheter avses Polisen15, 

Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket16 , Tullverket och Kustbe-

vakningen 

 

1.4 Metod och material 

Framställningen redogör för brotten människosmuggling och organiserande av männi-

skosmuggling enligt utlänningslagen (UtlL) 20 kap 8 och 9 §§. Vidare redogörs i fram-

ställningen för de hemliga tvångsmedel de brottsbekämpande myndigheterna har möj-

lighet att använda i den brottsbekämpande verksamheten enligt rättegångsbalken (RB) 

27 kap samt ytterligare lagar på aktuellt område. Arbetet är skrivet utifrån traditionell 

rättsdogmatisk metod. Huvudsakligen används nationella rättskällor bestående av lag-

text och förarbeten till de lagar som straffbelägger människosmuggling och som reglerar 

hemliga tvångsmedel och användningen av dessa. För tydliggörande av brottet männi-

skosmuggling och domstolens tolkning av bestämmelserna på området förekommer i 

denna del även rättsfall. Med anledning av bristfällig doktrin om människosmuggling 

används rättsfall från samtliga instanser i syfte att ge läsaren en uppfattning av hur 

människosmuggling kan se ut i verkligheten. Då tingsrättsdomar har ett lågt rättskälle-

värde används dessa domar främst för att ge läsaren en övergripande bild av ofta före-

kommande omständigheter vid brott innefattande människosmuggling. Merparten av 

tingsrättsdomarna är från Malmö tingsrätt med anledning av att utlänningar i stor om-

fattning smugglas in via Öresundsbron.  

I syfte att få en inblick i de brottsbekämpande myndigheternas användning av hemliga 

tvångsmedel vid människosmuggling och organiserande av människosmuggling har 

muntliga uppgifter efter samtal med underrättelsetjänstemän vid Rikskriminalpolisen 

använts i mindre utsträckning. Även om dessa uppgifter inte har något rättskällevärde 

förmedlar det en bild av verkligheten varför jag anser att det är värdefullt att ha med i 

framställningen.  

 

                                                 

15 Rikspolisstyrelsen, Säkerhetspolisen och polismyndigheterna 
16 Skattebrottsenheterna 
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1.5 Disposition  

Framställningen består av sju kapitel. I framställningens andra kapitel redogörs för 

människosmuggling i stort och hur gärningen är straffbelagd, med fokus på den organi-

serade människosmugglingen. Sveriges internationella åtaganden på området berörs 

kortfattat och följs upp av en mer omfattande redogörelse av utlänningslagens straffbe-

stämmelser av människosmuggling och organiserande av människosmuggling. Skillna-

derna mellan människosmuggling och organiserande av människosmuggling konkreti-

seras genom att bestämmelsernas olika rekvisit redogörs för mer ingående. Kapitlet av-

slutas med en kort sammanställning av domar från Malmö tingsrätt angående männi-

skosmuggling och slutligen en sammanställning av straffskalorna för de två brottsbe-

lagda gärningarna. 

Kapitel tre ger en kortfattad redogörelse för enskildas grundläggande rättigheter. Det 

fjärde kapitlet behandlar de hemliga tvångsmedel som är relevanta för framställningen. 

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk 

kommunikation och hemlig kameraövervakning regleras i rättegångsbalken och är av 

störst intresse för denna framställning. Utöver nämnda åtgärder behandlas även hemlig 

rumsavlyssning och inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de 

brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet som regleras i särskilda 

lagar. Även om det visas att hemlig rumsavlyssning inte kan användas vid människo-

smuggling är åtgärden av intresse med anledning av organiserad brottslighet i stort, vil-

ket knyts an till människosmuggling. Kapitel fyra avslutas med en redogörelse för den 

straffvärdeventil som kommer visa sig spela en central roll för hemliga tvångsmedel vid 

människosmuggling.  

Det femte kapitlet belyser det integritetsintrång som hemliga tvångsmedel innebär för 

den enskilde. Vad som beaktas vid avvägningen mellan effektiviteten av ett tvångsme-

del och integritetsintrånget klargörs. Kapitel sex behandlar hemliga tvångsmedel vid 

människosmuggling och svårigheterna att få tillstånd till åtgärder som anses nödvändiga 

i den brottsbekämpande verksamheten förtydligas. Faktorer som talar för en användning 

av hemliga tvångsmedel vid människosmuggling lyfts fram samtidigt som integritetsin-

trånget åtgärden kan innebära belyses. Avslutningsvis i kapitel åtta återfinns en kortfat-

tad beskrivning av den rådande situationen. 
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2 Människosmuggling 

2.1 Inledning 

I det följande redogörs för hur människosmuggling är straffbelagt, vad organiserad 

brottslighet innebär och vad det innebär när dessa två kombineras. Inledningsvis be-

handlas de åtaganden Sverige har på internationell nivå för att därefter visa hur Sverige 

valt att nationellt reglera människosmuggling och den organiserade brottsligheten på 

området. De internationella åtagandena bygger på Förenta nationernas konvention mot 

gränsöverskridande organiserad brottslighet (Palermokonventionen). Sverige har senare 

tillträtt Förenta nationernas tilläggsprotokoll mot människosmuggling land-, luft- och 

sjövägen (FN:s tilläggsprotokoll), vilket är ett tillägg till Palermokonventionen. Med 

anledning av hur de internationella instrumenten är sammankopplade behandlas organi-

serad brottslighet först och därefter människosmuggling. I nationell rätt regleras männi-

skosmuggling och organiserande av människosmuggling i utlänningslagen. Med anled-

ning av utlänningslagens uppbyggnad redogörs först för människosmuggling och däref-

ter för organiserande av människosmuggling.  

  

2.2 Internationella åtaganden 

2.2.1 Organiserad brottslighet 

Sverige tillträdde Palermokonventionen år 2003.17 I konventionen definieras organise-

rad brottslig sammanslutning i artikel 2 (a) som en strukturerad sammanslutning bestå-

ende av tre eller flera personer, som finns under en viss tid och som handlar i samför-

stånd i syfte att begå ett eller flera grova brott eller överträdelser som är straffbelagda i 

enlighet med konventionen för att, direkt eller indirekt, uppnå ekonomisk eller annan 

materiell vinning. Vidare anges att (b) grovt brott innebär att det för brottet föreskrivs 

en frihetsberövande påföljd om maximalt fyra år eller strängare påföljd. Ytterligare (c) 

innebär strukturerad sammanslutning att sammanslutningen inte bildats slumpvis för att 

                                                 

17 Prop 2002/03:146 om Sveriges tillträde till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande 
organiserad brottslighet 
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omedelbart begå brott. Organisationen behöver dock inte ha formellt definierade roller 

för sina medlemmar och heller inte kontinuitet i medlemskapet eller en utvecklad kultur.  

Sveriges tillträde till Palermokonventionen innebär åtagandet att i nationell lagstiftning 

kriminalisera deltagande i en organiserad brottslig sammanslutning, artikel 5. Vidare 

ska varje konventionsstat belägga brott enligt artikeln 5 med straff som tar hänsyn till 

brottets allvarliga art enligt artikel 11.1. Sverige kunde tillträda konventionen utan några 

lagändringar.18 

Utöver Palermokonventionen, som är globalt täckande, har EU:s medlemsstater och 

därmed Sverige antagit ett rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet. Syftet 

med beslutet är att möjliggöra en gemensam kartläggning av den organiserade brottslig-

heten inom EU.19 Av 11 kriterier måste minst sex av kriterierna föreligga, varvid 1, 3, 5 

och 11 är obligatoriska, för att brottet eller den kriminella gruppens verksamhet ska 

klassificeras som organiserad brottslighet: 

1. samarbete mellan fler än två personer,  

2. egna tilldelade uppgifter åt var och en, 

3. lång eller obegränsad utsträckning i tiden, 

4. någon form av disciplin och kontroll, 

5. misstanke om allvarliga kriminella handlingar, 

6. verksamhet på internationell nivå, 

7. användande av våld eller andra metoder för hot, 

8. användande av kommersiella eller affärsmässiga strukturer, 

9. deltagande i penningtvätt, 

10. otillbörlig påverkan på politik, medier, offentlig förvaltning, rättsliga myndighe-

ter eller ekonomi, och  

11. strävan efter vinning och/eller makt.20 

Organiserad brottslighet kan anses föreligga även om en grupp har ett fåtal medlemmar, 

dock utesluts tillfälliga sammanslutningar med kravet att organisationen ska vara struk-

turerad och bestående.21  

                                                 

18 Prop 2002/03:146 s 26 
19 Prop 2007/08:144 s 5 
20 Prop 2007/08:144 s 5 (förteckningen återfinns i 6204/2/97/ Enfopol 35 Rev 2) 
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Den inom EU givna definitionen av organiserad brottslighet beskriver förhållandevis 

hierarkiska och inflytelserika organisationer. I en rapport från BRÅ har undersökningar 

visat att den organiserade brottsligheten i Sverige inte alltid täcks av EU:s definition av 

organiserad brottslighet. Anledningen till detta är att det i Sverige främst förekommer 

allvarlig brottslighet som förövas systematiskt i nätverksform snarare än i hierarkiska 

och inflytelserika organisationer.22 Oavsett om brottsligheten begås inom organisationer 

eller nätverk förekommer brottslighet som är organiserad, en brottslighet som även 

inriktar sig på människosmuggling.23 I rapporten påtalas att olika definitioner av organi-

serad brottslighet uppställts i olika sammanhang varför det är viktigt att se till det speci-

fika syftet och den begränsade kontexten av definitionen.24 Som ovan angetts har den 

definition som uppställs i rambeslutet till syfte att möjliggöra en kartläggning av organi-

serad brottslighet inom EU.25 Detta hindrar inte att det i svensk lagstiftning uppställs 

andra kriterier i särskilda bestämmelser för vad som avses med organiserande av, i detta 

fall, människosmuggling. 

 

2.2.2 Människosmuggling 

År 2005 tillträdde Sverige FN:s tilläggsprotokoll mot människosmuggling.26 Protokollet 

är ett tillägg till Palermokonventionen om gränsöverskridande organiserad brottslighet. 

FN:s tilläggsprotokoll definierar människosmuggling i artikel 3 (a) som ett främjande, i 

syfte att direkt eller indirekt uppnå en ekonomisk eller annan materiell vinning, av en 

persons olagliga inresa i en stat som är bunden av protokollet och i vilken han eller hon 

inte är medborgare eller stadigvarande bor. Med olaglig inresa (b) avses gränspassering 

utan att uppfylla de erforderliga villkoren för laglig inresa i den mottagande staten.  

Enligt FN:s tilläggsprotokoll artikel 5 ska utlänningar inte kunna lagföras enligt proto-

kollet på den grund att de har varit utsatta för handlanden som annars är kriminaliserat i 

                                                                                                                                               

21 Prop 2007/08:144 s 5 
22 BRÅ, ”Organiserad brottslighet” – lösa maskor eller fast nätverk, Rapport 2002:7 s 8 
23 BRÅ, ”Organiserad brottslighet” – lösa maskor eller fast nätverk, Rapport 2002:7 s 8, se även prop 
2007/08:144  6 
24 BRÅ, ”Organiserad brottslighet” – lösa maskor eller fast nätverk, Rapport 2002:7 s 11 
25 Prop 2007/08:144 s 5 
26 Prop 2004/05:138 
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fråga om människosmuggling. Människosmuggling är således ett självständigt brott. 

Det innebär att det inte krävs att utlänningen begår en straffbelagd handling när denne 

reser in i landet för att smugglaren ska anses begå ett brott. 

I FN:s tilläggsprotokoll artikel 6.1 stadgas att den stat som undertecknat protokollet ska 

vidta lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder som erfordras för att straffbelägga männi-

skosmuggling. Vidare ska även (b) gärningar som begås i syfte att möjliggöra männi-

skosmuggling straffbeläggas, till dessa hör (i) tillverkning av falsk rese- eller identitets-

handling samt (ii) anskaffning, tillhandahållande eller innehav av sådan handling. Samt-

liga gärningar ska enligt artikel 6 straffbeläggas när de begås uppsåtligen och i syfte att 

direkt eller indirekt uppnå en ekonomisk eller annan materiell vinning. Varje stat ska 

enligt artikel 6.2 även kriminalisera (a) försök och (b) medhjälp till sådana handlingar. 

Att (c) organisera eller förmå andra att begå handlingar som ovan angetts ska också 

straffbeläggas.  

Handlingarna som FN:s tilläggsprotokoll mot människosmuggling definierar som brott 

var vid Sveriges tillträde till protokollet kriminaliserade i svensk rätt och föranledde i 

denna del inga lagändringar.27 

 

2.3 Nationell rätt  

2.3.1 Inledning 

Människosmuggling återfinns i utlänningslagen och är kriminaliserat i två olika be-

stämmelser varav den ena avser människosmuggling, 20 kap 8 §, och den andra organi-

serande av människosmuggling, 20 kap 9 §. Bestämmelserna är uppbyggda relativt lika, 

dock med vissa skillnader. Organiserande av människosmuggling förutsätter vinstsyfte, 

vilket människosmuggling inte förutsätter. Omständigheterna kring huruvida utlänning-

en kommer olagligt in i Sverige ska också konkretiseras. Det föreligger vidare undantag 

från bestämmelserna när människosmuggling inte är att bedöma som straffvärt av hu-

manitära skäl. I det följande redogörs för de olika bestämmelserna i syfte att klargöra 

                                                 

27 Prop 2004/05:138 s 18 
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hur dessa tillämpas av domstol samt även när människosmuggling är, respektive inte är 

att bedöma som straffvärt.  

 

2.3.2 Människosmuggling 

Enligt UtlL 20 kap 8 § ska den som uppsåtligen hjälper en utlänning att olovligen 

komma in i eller passera genom Sverige, en annan EU-stat eller Island, Norge, Schweiz 

eller Liechtenstein dömas för människosmuggling till fängelse i högst två år. I bestäm-

melsens stycke 2 anges att om brottet är att anse som grovt ska dömas för grov männi-

skosmuggling till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vidare anges att vid 

bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen utförts mot ersätt-

ning, utgjort ett led i en verksamhet som avsett ett stort antal personer, eller utförts un-

der former som innebär livsfara för utlänningen eller annars utförts under hänsynslösa 

former. I bestämmelsens stycke 3 anges att om brottet är att anse som ringa ska dömas 

till böter eller fängelse i högst sex månader. Vidare ska för försök eller förberedelse till 

brott enligt UtlL 20 kap 8 § döms till ansvar enligt brottsbalken (BrB) 23 kap. 

 

2.3.3 Organiserande av människosmuggling 

Enligt UtlL 20 kap 9 § ska den som i vinstsyfte planlägger eller organiserar verksamhet 

som är inriktad på att främja att utlänningar reser till Sverige utan pass eller de tillstånd 

som krävs för inresa i Sverige dömas för organiserande av människosmuggling till 

fängelse i högst två år. Är brottet grovt döms för grovt organiserande av människo-

smuggling till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Enligt bestämmelsen ska 

vid bedömande av om brottet är grovt särskilt beaktas om gärningen innefattar ett sys-

tematiskt utnyttjande av utlänningars utsatta situation, eller innefattar livsfara eller an-

nan hänsynslöshet gentemot utlänningarna. Är brottet att anse som ringa döms till böter 

eller fängelse i högst sex månader. Vidare ska den som hjälper en utlänning att resa till 

Sverige utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige dömas för medhjälp till 

brott. Detta gäller om medhjälparen insåg eller hade skälig anledning att anta att resan 

anordnats i vinstsyfte genom sådan verksamhet. För medhjälp krävs inte att medhjälpa-

ren själv haft vinstsyfte. Beträffande medhjälp avses i första hand den som hjälper till 
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med transport men även tillhandahållande av transportmedel eller tillhandahållande med 

falska handlingar för resan till Sverige.28 

Bestämmelsen om organiserande av människosmuggling i UtlL 20 kap 9 § kompletterar 

bestämmelsen i UtlL 20 kap 8 § där den förra riktar sig mot organisatören bakom 

smugglingen. Organiserande av människosmuggling kan sägas handla om åtgärder som 

planläggande och organiserande av verksamheten.29 Handlandet kriminaliseras redan i 

ett tidigt skede och omfattar åtgärder även om det inte leder till att någon utlänning fak-

tiskt kommer till Sverige. Begreppet organisera får således en vid tolkning. Enligt fö-

rarbeten kan straffansvar inträda även om verksamheten inte avser hjälp till hela resan 

från hemlandet utan endast en etapp. Vidare torde dock en förutsättning vara att det för 

den som främjat utlänningens resa stod klart att målet för resan var Sverige.30 

 

2.3.4 Vinstsyfte 

Människosmuggling vilken kriminaliseras i UtlL 20 kap 8 § har inte ett krav på vinst-

syfte för brottets normalgrad. För att människosmuggling ska kvalificeras som grovt är 

dock ett av de alternativa rekvisiten att gärningen utförts mot ersättning, det vill säga att 

ett egentligt vinstsyfte har förelegat. Utöver vinstsyfte kan även förhållandet att gär-

ningen utgjort ett led i en verksamhet som avsett ett stort antal person eller att gärningen 

utförts under former som inneburit livsfara för utlänningen eller annars utförts under 

hänsynslösa former klassificera gärningen som grov. Med hänvisning till de nämnda 

rekvisit som uppställs för grov människosmuggling kan brottet anses vara relativt nära 

organiserande av människosmuggling. Beträffande den organiserade människosmugg-

lingen som kriminaliseras i UtlL 20 kap 9 § finns kravet på vinstsyfte vid normalgraden 

av brottet. Vinstsyfte är således en förutsättning för att organiserande av människo-

smuggling ska föreligga. Detta är enligt min uppfattning i linje med definitionen av vad 

som är organiserad brottslighet. I Palermokonventionen definieras organiserad brotts-

lighet som brottslighet i syfte att uppnå ekonomisk eller annan materiell vinning, artikel 

2. Även i det rambeslut som EU:s medlemsstater ingått gällande kampen mot organise-

                                                 

28 Prop 1993/94:52 s 19 f 
29 Se Wikrén, Sandesjö, Utlänningslagen (1 september 2013), kommentaren till 20 kap 9 § 
30 Prop 1996/97:25 s 223 
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rad brottslighet är vinning eller makt ett av kriterierna för att det ska vara fråga om or-

ganiserad brottslighet.31 

I Rådets direktiv 2002/90/EG artikel 1.1 anges att varje medlemsstat ska införa påfölj-

der som är lämpliga för bekämpandet av människosmuggling. Vinstsyfte är inte ett krav 

enligt artikel 1.1 och en anledning till detta är att medlemsstaterna påtalat svårigheterna 

i att bevisa att kriminella nätverk som smugglar människor gör detta i vinstsyfte.32 Att 

verksamheten ofta organiseras från utlandet är ett problem särskilt ur utredningshänse-

ende.33 Artikel 1.1 föranleder att stater måste införa sanktioner mot den som utan vinst-

syfte hjälper någon att resa in i en stat. Undantag från detta följer av artikel 1.2, den 

humanitära klausulen, vilken redogörs för mer ingående under avsnitt 2.3.8.  

Sammanfattningsvis krävs inte att det förelegat något vinstsyfte för att dömas till män-

niskosmuggling enligt UtlL 20 kap 8 § st 1, det vill säga brottets normalgrad. Min upp-

fattning är dock att när vinstsyfte inte förelegat har domstolen brukat det som ett av ar-

gumenten för att rubriceras brottet som ringa.34 Vidare har det i detta fall handlat om 

någon som utan ersättning hjälpt nära släktingar att resa in i landet som haft avsikten att 

söka asyl i Sverige, ytterligare omständigheter som föranlett att brottet rubricerats som 

ringa. Domstolen har vid rubriceringen av ringa brott vidare hänvisat till förarbeten var 

framgår att lindringar fall, såsom när någon utan ersättning hjälpt utlänning att ta sig in 

illegalt i Sverige, bör böter vara normalpåföljden.35  

Av förarbeten framgår att den som endast får sina direkta kostnader för verksamheten 

täckta inte torde anses handla i vinstsyfte.36 Detta innebär att i sådant fall kan inte orga-

niserande av människosmuggling enligt UtlL 20 kap 9 § anses föreligga. Min uppfatt-

ning är att det i praxis inte uppställs alltför höga krav på att rekvisitet vinstsyfte är upp-

fyllt. I NJA 1990 s 115 hade den åtalade enligt egen uppgift inte haft någon anställning 

under den aktuella tiden utan haft sin försörjning av verksamheten. Verksamheten hade 

därför inneburit vinning för honom. Eftersom hans deltagande i verksamheten i den 

                                                 

31 Prop 2007/08:144 s 5 (förteckningen återfinns i 6204/2/97/ Enfopol 35 Rev 2) 
32 Prop 2003/04:35 s 33 
33 Prop 1993/94:52 s 15 
34 NJA 2009 s 424 
35 Prop 1993/94:52 s 18 
36 Prop 1996/97:25 s 223 



 
20

omfattning som skett förutsatte att hans levnadskostnader betalades genom den, ansåg 

Högsta domstolen (HD) att han handlat i vinstsyfte.37 

Sammantaget kan konstateras att fastän det inte föreligger vinstsyfte kan smugglaren 

likväl dömas för människosmuggling. För människosmuggling, alternativt organiseran-

de av människosmuggling, uppställs dock krav på att utlänningen olovligen passerat 

eller haft för avsikt att passera en landgräns. I det följande redogörs för vad som avses 

med denna gräns för att därefter tydliggöra när passage av en landgräns är att anse som 

olovlig.  

 

2.3.5 Inre och yttre gräns – brottets fullbordan 

I UtlL 20 kap 8 § beträffande människosmuggling krävs att smugglaren hjälpt utlän-

ningen att komma in i eller passera genom Sverige, en annan EU-stat eller Island, Nor-

ge, Schweiz eller Liechtenstein. Beträffande organiserande av människosmuggling i 

UtlL 20 kap 9 § krävs ett främjande av utlänningens resa till Sverige. Enligt UtlL 1 kap 

5 § avses med inresa att en utlänning passerar in över gränsen för svenskt territorium. 

Det är således fråga om att utlänningen passerar, eller avsikten finns att denne ska pas-

sera, en landgräns. I utlänningsförordningen (UtlF) 1 kap 3 § anges att med inre gräns 

avses en landgräns mot Schengenstat samt hamnar för reguljära färjeförbindelser och 

flygplatser där avgående eller ankommande trafik kommer direkt från en ort i en 

Schengenstat. Yttre gräns avser land- och sjögränser samt hamnar och flygplatser som 

inte utgör inre gräns.  

Huruvida utlänningen passerar, eller det föreligger planer på att denne ska passera, en 

inre eller yttre gräns är relevant för definitionen av människosmugglingen och brottets 

fullbordan. Enligt UtlF 6 kap 1 och 3 §§ måste en in- och utresa över en yttre gräns ske 

vid ett gränsövergångsställe där en kontroll sker. Vid passage av en yttre gräns ska ut-

länningen överlämna sitt pass till polismyndigheten enligt UtlF 6 kap 4 §. En inre gräns 

får däremot passeras utan någon kontroll enligt UtlF 6 kap 5 §. Med anledning av att en 

inre gräns får passeras utan att kontroll äger rum, krävs det för straffbarhet inte heller att 

                                                 

37 NJA 1990 s 115 
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resa över inre gräns har skett vid sidan om en gränskontroll eller att utlänningen passe-

rar gränsen gömd eller med förfalskade handlingar.38 Gärningen fullbordas således i 

samband med att utlänningen kommer in på svenskt territorium. 

Domstolens tolkning av inre och yttre gräns kan exemplifieras med två fall från HD. I 

NJA 2010 s 237 hade två irakiska medborgare kommit med flyg från Bangkok till Sve-

rige, d v s passage av en yttre gräns. Utlänningarna saknade pass och tillstånd för inresa 

i Sverige och hade fått hjälp av en person att ta sig över den yttre gränsen. Utlänningar-

na stoppades vid den svenska gränskontrollen och ansökte vid denna om asyl. Inresan 

hade inte skett vid sidan om gränskontrollen och utlänningarna hade inte kommit gömda 

eller med förfalskade handlingar. I egentlig mening hade utlänningarna inte rest in i 

landet när de stoppades i gränskontrollen och personen som hjälpte utlänningarna hade 

således inte gjort sig skyldig till människosmuggling enligt UtlL 20 kap 8 § enligt HD. 

Med anledning av att hovrätten inte prövat frågan om ansvar för organiserande av män-

niskosmuggling alternativt medhjälp till organiserande av människosmuggling enligt 

UtlL 20 kap 9 § återförvisades målet till hovrätten i den delen. 

I NJA 2009 s 424 hade en nära släkting hjälpt anhöriga att komma till Sverige genom 

att passera över Öresundsbron, en inre gräns. HD dömde den åtalade för människo-

smuggling enligt UtlL 20 kap 8 §, dock endast ringa, med motiveringen att det inte före-

legat något vinstsyfte. Domstolen konstaterade att människosmuggling över en inre 

gräns inte medför frihet från ansvar trots avsaknaden av vinstsyfte. Utlänningarna hade 

enligt domstolen möjlighet att söka asyl i Italien som var den första Schengenstat39 ut-

länningarna anlände till och utgör EU:s yttre gräns. Minoriteten ansåg liksom majorite-

ten att den tilltalade skulle dömas till människosmuggling men med annan motivering. 

Enligt minoriteten borde den tilltalade eller utlänningarna vid första myndighetskontakt 

spontant uppgett att de sökte asyl i Sverige, något varken utlänningarna eller den tillta-

lade hade gjort. Minoriteten grundande sitt ställningstagande på att när Schengensamar-

                                                 

38 Prop 2003/04:35 s 66 f 
39 Enligt Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för 
att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje 
land har gett in i någon medlemsstat (Dublinförordningen) artikel 10 ska en asylsökande få sin ansökan 
om asyl prövad i den medlemsstat som den sökande först anlände till från ett tredje land. Kan det faststäl-
las att den asylsökande, innan inresa till Sverige, varit i annan medlemsstat ska det landet betraktas som 
första asylland och den asylsökandes ansökan ska prövas i det landet.  
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betet startade avskaffades de inre gränskontrollerna och en utlänning måste därför nu-

mera passera in på svensk mark för att kunna söka asyl. Enligt minoriteten ska därför 

den som hjälper en utlänning att passera över en inre gräns inte kunna dömas för männi-

skosmuggling under förutsättning att utlänningen söker asyl vid första myndighetskon-

takt.  

Enligt min mening har minoriteten delvis rätt i sin uppfattning. I tidigare förarbeten 

uttalades att verksamhet som endast syftar till att hjälpa någon hit som omedelbart vid 

ankomsten har för avsikt att söka asyl inte bör straffas.40 Dessa förarbeten skrevs vid 

den tid då gränskontroll ägde rum även vid en inre gräns vilket inte är situationen idag 

då utlänningen måste ta sig in i landet. Att hjälpa någon in i landet olovligen är dock 

straffbart enligt UtlL 20 kap 8 §, vilket också är i enlighet med hur majoriteten bedömde 

det.41 

 

2.3.6 Olovligen – krav enligt UtlL 20 kap 8 § 

Ovan redogjordes för utlänningens passage av den inre eller yttre gränsen. Vidare ska 

beträffande människosmuggling enligt UtlL 20 kap 8 §, var en faktisk passage av en 

gräns förutsätts, passagen även ske olovligen. I UtlL 2 kap 1 § anges att utlänning som 

reser in i eller vistas i Sverige ska ha pass. Vidare följer av 2 kap 3 § att utlänning som 

reser in i Sverige ska ha Schengenvisering eller nationell visering. Att utan dessa hand-

lingar ta sig in i landet innebär att inresan sker utan sedvanlig inresekontroll. Detta kan 

ske genom att utlänningen passerar vid sidan av passkontrollen eller passerar kontrollen 

gömd i t ex bagageluckan på en bil. Att hjälpa någon att ta sig in i landet med förfalska-

de dokument innebär också att handlandet sker olovligen.42   

Beträffande organiserande av människosmuggling enligt UtlL 20 kap 9 § krävs det inte 

att utlänningens planerade inresa i Sverige är i strid med bestämmelser i utlänningslag-

stiftningen, d v s olovligen. I UtlL 20 kap 9 § anges att utlänningen endast ska sakna 

pass eller de tillstånd som krävs för inresa i Sverige. Tillräckligt är att det är fråga om 

                                                 

40 Prop 1993/94:52 s 18 f 
41 NJA 2010 s 237 
42 Prop 1993/94:52 s 8 
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en i vinstsyfte organiserad verksamhet med målsättningen att hjälpa utlänningar att 

komma till Sverige. Att det inte föreligger något krav på att inresan sker illegalt enligt 

UtlL 20 kap 9 § har påtalats av HD som i domskälen även anfört att det inte är relevant 

om utlänningen har för avsikt att faktiskt söka uppehållstillstånd redan vid gränsen.43 

Det är enligt min uppfattning tydligt att kriminaliseringen av organiserande av männi-

skosmuggling tar sikte på organiserad verksamhet som bedrivs i vinstsyfte. 

 

2.3.7 Förfalskade handlingar 

Som ovan anfördes beträffande människosmuggling enligt UtlL 20 kap 8 § kan rekvisi-

tet olovligen vara uppfyllt genom inresa med förfalskade handlingar. I det följande ska 

utredas vad innebörden av förfalskade handlingar är. Enligt samtal med underrättelse-

tjänstemän på Rikskriminalpolisen är de av uppfattningen att det förekommer att tjäns-

temän i tredje land, med befogenhet att utfärda handlingar, blir mutade. Att dessa hand-

lingar uppfattas och bedöms som falska är enligt Rikskriminalpolisen av största vikt för 

att inresan i Sverige ska betraktas som olovlig såsom UtlL 20 kap 8 § förutsätter. Riks-

kriminalpolisens uppfattning är dock att dessa handlingar inte bedöms vara förfalskade 

med anledning av att de utfärdats av behörig myndighetsperson.44 

Enligt FN:s tilläggsprotokoll artikel 3 c) ii) definieras såsom falsk rese- eller identitets-

handling rese- eller identitetshandling som har otillbörligt utfärdats eller erhållits genom 

någon som inte varit behörig, bestickning, tvång eller på annat olagligt sätt, eller iii) 

som används av en annan person än den rättmätige innehavaren. Sverige är som part till 

konventionen enligt artikel 6 skyldig att vidta de lagstiftningsåtgärder och andra åtgär-

der som krävs för att straffbelägga människosmuggling när gärningen begås uppsåtligen 

och i syfte att direkt eller indirekt uppnå ekonomisk eller materiell vinning. Som ovan 

angetts är det enligt förarbetena olovligt att hjälpa någon in i landet genom användandet 

av förfalskade handlingar.45 I ett äldre betänkande anges att i strikt straffrättslig mening 

är en falsk handling en handling som helt eller delvis inte framställts av den person från 

                                                 

43 NJA 2010 s 237 
44 Ahlbäck och Svensson, underrättelsetjänstemän vid Rikskriminalpolisen 
45 Prop 1993/94:52 s 8 
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vilken handlingen har sken av att härröra.46 I en dom från tingsrätten beträffande männi-

skosmuggling påtalas att Sverige inte vidtagit några lagstiftningsåtgärder för att med 

falsk handling likställa detta med vad som anges i FN:s tilläggsprotokoll artikel 6.47  

Om en handling som framställts av en mutad tjänsteman ska likställas med att den är 

förfalskad är av grundläggande betydelse för brottsrubriceringen. För att brott ska före-

ligga enligt UtlL 20 kap 8 § krävs det att handlingen kan betraktas som falsk då inresan 

ska ha skett olovligen. Däremot krävs inte för brott enligt UtlL 20 kap 8 § att vinstsyfte 

föreligger. Människosmuggling där vinstsyfte föreligger är dock vad FN:s tilläggspro-

tokoll artikel 6 behandlar. Det är i sådant fall fråga om att vid tillämpningen av organi-

serande av människosmuggling, enligt UtlL 20 kap 9 § som förutsätter vinstsyfte, tolk-

ningen av falsk handling såsom FN:s tilläggsprotokoll artikel 3 definierar falsk handling 

tillämpas. Organiserande av människosmuggling enligt UtlL 20 kap 9 § har emellertid i 

svensk rätt inget krav på att inresa ska ske olovligen. Huruvida handlingen som används 

är falsk eller inte är irrelevant för tillämpningen av bestämmelsen. Tingsrättens domskäl 

är i denna del svåra att tyda. Konstateras kan dock att vad som definieras som falsk 

handling är av betydelse för om brott enligt UtlL 20 kap 8 § kan anses föreligga. 

Ovan har redogjorts för rekvisitet vinstsyfte tillsammans med exemplifierade situationer 

när vinstsyfte föreligger respektive inte föreligger. Vad som avses med landgräns och 

innebörden av att passera en landgräns olovligen har också klarlagts. I det följande re-

dogörs för det humanitära undantag som föranleder att den som utan vinstsyfte hjälper 

någon att ta sig till landgränsen, inte kan dömas för brott. 

 

2.3.8 Humanitära skäl 

Rådets direktiv 2002/90/EG artikel 1.2 anger att varje medlemsstat får besluta att inte 

införa påföljder för människosmuggling utan vinstsyfte genom att tillämpa sin nationel-

la lagstiftning och praxis om syftet med handlandet är att ge humanitärt stöd till perso-

nen i fråga. 

                                                 

46 SOU 1944:69 s 261 
47 Halmstad tingsrätt B 2307-06 Dom 2008-06-26 
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Sverige gör skillnad på att hjälpa utlänning att ta sig in i Sverige, vilket inte är tillåtet 

enligt UtlL 20 kap 8 §, och främja att utlänningen kommer till Sverige vilket inte är 

straffbart om det kan betecknas som en ideell handling. Den ideella handling som avses 

är verksamhet som syftar till att hjälpa någon som har för avsikt att söka asyl, omedel-

bart efter ankomst till Sverige. Detta undantag från straffbarhet är grundat på ett förar-

betsuttalande och är inte lagfäst.48 Regeringen påtalade i tidigare förarbeten beträffande 

organiserande av människosmuggling att det är väsentligt att det inte uppstår någon 

tveksamhet om att det inte är straffbart att som ett led i en ideell verksamhet hjälpa nå-

gon att komma till Sverige för att här söka asyl eller annat uppehållstillstånd. Regering-

en ansåg därför att kravet på vinstsyfte för straffbarhet skulle finnas kvar.49 Uttalandet 

skedde trots att något undantag för ideell hjälp till passage genom en Schengenstat fram 

till svenska gränsen eller in i Sverige inte infördes direkt i 20 kap. 8 §. I förarbeten an-

ges att det kan synas inhumant att i vissa situationer straffa den som hjälper en utlänning 

att komma in i Sverige. Av den anledningen ska möjligheten finnas att undanta hand-

landen från det straffbara området när det framgår att avsikten är att hjälpa utlänningen 

att komma till Sverige för att söka asyl.50 Ansökan om asyl ska då ske vid den första 

möjliga punkten av myndighetskontakt, t ex i kontakt med tullpersonal.51 

Sammanfattningsvis kan konstateras beträffande undantaget humanitära skäl och där-

med straffrihet får det inte föreligga ett vinstsyfte, då omfattas handlandet av UtlL 20 

kap 9 §. Utlänningen får inte heller passera gränsen in i Sverige, då omfattas handlandet 

av UtlL 20 kap 8 §.  

 

2.4 Faktiska omständigheter 

I syfte att ge läsaren en uppfattning om hur människosmuggling kan se ut i verkligheten 

sammanfattas i det följande ett antal domar från Malmö tingsrätt angående människo-

smuggling. Anledningen till att sammanställningen baseras på domar från tingsrätt är 

bristen på rättspraxis från både hovrätt och HD kring människosmuggling. Syftet är att 

                                                 

48 Prop 1993/94:52 s 19 
49 Prop 1996/97:25 s 225 f 
50 Prop 2003/04:35 s 66 
51 Se avsnitt 2.3.5 
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visa på hur de ofta förekommande omständigheterna som domstolen har att ta ställning 

till ser ut. Sammantaget har jag tagit del av nio domar från tingsrätten där dom fallit 

under perioden juni år 2013 till och med mars år 2014. Vanligast förkommande var att 

den yttre gränsen som utlänningarna passerat utgjordes av Italien.52 I ett av fallen var 

den yttre gränsen Turkiet och Rumänien,53  vid resterande fall från Malmö tingsrätt 

framgick inte vilken yttre gräns utlänningarna passerat vid inträde i Schengenområdet.54  

Omständigheterna i respektive fall har i stor utsträckning inte presenterats närmare av 

tingsrätten. I en del av fallen kan de av gärningsmannen angivna omständigheterna ifrå-

gasättas om de är sanningsenliga. I ett fall har den åtalade på en bensinmack i Danmark 

blivit kontaktad av en person som önskade skjuts över till Sverige.55 Enligt uppgifter 

från den åtalade i ett annat fall uppges han ha blivit kontaktad av tre män på centralsta-

tionen i Köpenhamn som önskade skjuts till Malmö. Bevis i utredningen visade att om-

fattande kontakt förekommit i vart fall en vecka innan de träffades i Köpenhamn.56 I 

flertalet av fallen har endast en mindre summa pengar påträffats, eller så har inte vinst-

syfte kunnat styrkas alls. De åtalade har i majoriteten av fallen dömts till lindrigare 

straff såsom böter och villkorlig dom, men även fängelsestraff på tre månader har ut-

dömts. I ett av fallen kunde tingsrätten visa att ett större antal människor smugglats, 

dock ej fler än tio personer, varvid den åtalade dömdes till sex månaders fängelse för 

grov människosmuggling. Det var även bevisat att den åtalade i detta fall hade erhållit 

en riklig betalning.57 

Sammanfattningsvis kan konstateras att omständigheterna i viss omfattning framstår 

som oklara i domskälen. Orsak till detta kan antas vara att den tilltalade inte har något 

intresse i att klargöra omständigheterna eller att utlänningen av rädsla och på grund av 

sin utsatta situation inte vågar uppge de faktiska omständigheterna. Ytterligare anled-

ning kan enligt min mening vara att det saknas teknisk bevisning och att omständighe-

terna som kan utläsas är baserade på muntliga uppgifter av den åtalade, och eventuellt 

utlänningen. Jag anser att det även ifrågasättas huruvida uppgifterna om att den åtalade 

                                                 

52 TR 9401-13 Dom 2013-11-26, TR 8976-13 Dom 2013-10-30, TR B 7861-13 Dom 2013-12-09, TR B 
4404-13 Dom 2013-06-17 och TR B 3438-13 Dom 2014-03-17 
53 TR 9611-13 Dom 2014-01-14 
54 TR 11009-13 Dom 2014-03-31, TR 10320-13 Dom 2014-01-30 och TR B 5638-13 Dom 2013-07-17 
55 TR 11009-13 Dom 2014-03-31 
56 TR 10320-13 Dom 2014-01-30 
57 TR B 7861-13 Dom 2013-12-09 
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slumpmässigt träffat på, och av vänlighet, gett utlänningarna skjuts från Danmark över 

till Sverige är riktiga. Enligt min uppfattning finns en antydan, i vart fall i några av fal-

len från tingsrätten, om att det bakom utlänningens resa till Sverige i viss utsträckning 

är planerad och organiserad.  

Enligt uppgifter från underrättelsetjänstemän vid Rikskriminalpolisen är det ett stort 

problem att endast förarna av fordonen är de som döms för brott, och ofta till relativt 

låga fängelsestraff, samtidigt som den bakomliggande organiserade brottsligheten kan 

fortsätta att bedrivas relativt ostört.58 En mer ingående diskussion beträffande den orga-

niserade brottsligheten och möjligheten att använda hemliga tvångsmedel återkommer 

jag till i avsnitt 6. 

 

2.5 Straffskala 

För den fortsatta framställningen om hemliga tvångsmedel är straffskalan för människo-

smuggling och organiserande av människosmuggling av väsentlig vikt. Det är straffska-

lan för brottet som avgör huruvida det hemliga tvångsmedlet är möjligt att användas 

eller inte. Straffskalan för människosmuggling enligt UtlL 20 kap 8 § och organiserande 

av människosmuggling enligt UtlL 20 kap 9 § är densamma. I förarbeten anges att brot-

ten ofta överlappar varandra samt är att bedöma som lika straffvärda vilket återspeglas i 

straffskalorna.59 För normalgraden av brotten döms till fängelse i högst två år. Om brot-

ten är att bedöma som grova ska fängelse i lägst 6 månader och högst sex år utdömas. 

Beträffande ringa brott döms till böter eller fängelse i högst sex månader.  

Det var med hänsyn till den omfattning den organiserade människosmugglingen fått och 

de allvarliga konsekvenser som den medför för såväl enskilda som samhället det ansågs 

motiverat med den senaste straffskärpningen på området. Människosmuggling är ett 

brott mot staten men ett sådant brott riktar sig även i förlängningen mot den enskilde.60 

Oavsett om brottet riktar sig mot staten eller den enskilde ska den som för egen ekono-

                                                 

58 Ahlbäck och Svensson, underrättelsetjänstemän vid Rikskriminalpolisen 
59 Prop 2003/04:35 s 63  
60 Prop 2003/04:35 s 62 
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misk vinning hänsynslöst utnyttjar utsatta människors nödläge riskera en kännbar på-

följd såsom det anges i förarbeten.61 

Vid den senaste straffskärpningen ansåg kommittén att grov människosmuggling re-

spektive grovt organiserande av människosmuggling skulle ha straffminimum två år. 

Regeringen delade dock inte kommitténs bedömning i denna del och föreslog istället ett 

straffminimum om sex månader med motiveringen att det står i bättre proportion till 

andra straffskalor.62 Regeringens bedömning i denna del är av västenlig betydelse för 

möjligheten att använda hemliga tvångsmedel vilket ska behandlas i det följande.  

Innan de hemliga tvångsmedlen behandlas redogörs kortfattat för enskildas grundläg-

gande rättigheterna vilka begränsar användningen av hemliga tvångsmedel.  

 

3 Rättigheter 

3.1 Regeringsformen 

Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot undersökning av brev eller annan 

förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller 

annat förtroligt meddelande. Var och en är också gentemot det allmänna skyddad mot 

betydande intrång i den personliga integriteten, om detta sker utan samtycke och inne-

bär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Nämnda 

rättigheter som tillkommer den enskilde stadgas i regeringsformen (RF) 2 kap 6 §. 

Samma rättigheter får dock begränsas genom lag enligt 2 kap 20 § p 2. Enligt 20 kap 21 

§ får begränsningarna endast ske för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett de-

mokratiskt samhälle. Vidare får begränsningen i lag aldrig gå utöver vad som är nöd-

vändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den.  

 

                                                 

61 Prop 2003/04:35 s 63 
62 Prop 2003/04:35 s 64 f 
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3.2 Europakonventionen 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggan-

de friheterna (Europakonventionen) gäller som lag i Sverige.63 I RF 2 kap. 19 § före-

skrivs att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på 

grund av Europakonventionen. Enligt Europakonventionen artikel 8 har var och en rätt 

till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. I artikeln stad-

gas att offentlig myndighet inte får inskränka åtnjutande av rättigheten annat än med 

stöd i lag. Förutsättningar för att inskränka rättigheten är vidare att det ska anses nöd-

vändigt i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna sä-

kerheten och landets ekonomiska välstånd. Inskränkningen av rättigheten kan även vara 

till förebyggande av ordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för 

andra personers fri- och rättigheter. 

 

3.3 Tre allmänna principer 

För all användning av tvångsmedel gäller tre allmänna principer. Dessa principer, som 

knyter an till innehållet i RF 2 kap. 21 §, är ändamålsprincipen, behovsprincipen och 

proportionalitetsprincipen. Ändamålsprincipen är tydligt lagstadgad i RF 2 kap 21 §. 

Beträffande hemliga tvångsmedel innebär ändamålsprincipen att befogenheten att an-

vända tvångsmedlet ska vara bundet till ändamålet för vilket tvångsmedlet är beslutat. 

Behovsprincipen innebär att de brottsbekämpande myndigheterna ska ha ett påtagligt 

behov av det hemliga tvångsmedlet och att mindre ingripande åtgärder inte är tillräckli-

ga.64 Det hemliga tvångsmedlet ska vara nödvändigt för att syftet med åtgärden ska 

uppnås. Vidare ska åtgärden vara verkningsfull och leda till eftersträvat resultat. Be-

hovsprincipen innebär även att när hemliga tvångsmedel anses nödvändigt ska den åt-

gärd som är minst ingripande för den enskilde användas.65 Proportionalitetsprincipen är 

lagfäst i RB 27 kap 1 § st 3. I bestämmelsen stadgas att tvångsmedel enligt 27 kap får 

                                                 

63 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna 
64 Prop 2011/12:55 s 47 
65 Bylund, s 48 
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beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åt-

gärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse.  

 

4 Hemliga tvångsmedel 

4.1 Inledning 

Straffprocessuella tvångsmedel innebär att tvång vanligen kan användas och i praktiken 

utnyttjas om den berörde inte samarbetar. Hemliga tvångsmedel däremot är åtgärder 

som i egentlig mening saknar inslag av tvång. Den berörde är inte medveten om dessa 

åtgärder, men det antas att de äger rum mot dennes vilja. Det intrång i den personliga 

integriteten som åtgärderna innebär medför att de, även i avsaknad av tvång, betecknas 

som tvångsmedel.66 

Det grundläggande syftet med hemliga tvångsmedel är att förhindra brottslig verksam-

het och att utreda brott.67 I RB 27 kap regleras flertalet av de hemliga tvångsmedel som 

de brottsbekämpande myndigheterna har möjlighet att använda i arbetet att bekämpa 

brottslighet. Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av 

elektronisk kommunikation och hemlig kameraövervakning regleras i rättegångsbalken 

och är av störst intresse för denna framställning. Utöver nämnda åtgärder som regleras i 

rättegångsbalken redogörs i det följande för hemlig rumsavlyssning samt inhämtning av 

uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas under-

rättelseverksamhet, dessa två hemliga tvångsmedel regleras i särskilda lagar. Även om 

det visas att hemlig rumsavlyssning inte kan användas vid människosmuggling är åtgär-

den av intresse med anledning av organiserad brottslighet i stort. Den främsta anled-

ningen för detta är regeringens senaste förslag för åtgärdens fortsatta reglering. 

 

                                                 

66 Bylund, s 42 
67 Prop 2013/14:237 s 61 
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4.2 Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation 

I RB 27 kap 18 § anges innebörden av och förutsättningar för hemlig avlyssning av 

elektronisk kommunikation68. Avlyssning ger de brottsbekämpande myndigheterna till-

gång till innehållet i elektronisk kommunikation som sker eller har skett till eller från ett 

telefonnummer eller annan adress. En förutsättning för att använda hemlig avlyssning 

av elektronisk kommunikation är att en förundersökning pågår. Vidare ska förundersök-

ningen avse ett brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år 

eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, om sådan gärning är belagd 

med straff. Är förutsättningarna sådana att det med hänsyn till omständigheterna kan 

antas att brottet som förundersökningen avser har ett straffvärde som överstiger fängelse 

i två år anses förutsättningarna uppfyllda. De straffvärdehöjande och straffvärdelindran-

de omständigheterna enligt BrB 29 kap ska beaktas vid bedömningen av straffvärdet.69 

Enligt RB 27 kap 20 § st 1 får hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation endast 

ske om någon är skäligen misstänkt för brottet och åtgärden är av synnerligen vikt för 

utredningen. 

Av RB 27 kap 18 § st 3 framgår att ett tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk 

kommunikation även ger rätt att vidta åtgärder som anges i 19 §, hemlig övervakning av 

elektronisk kommunikation. 

 

4.3 Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation 

I RB 27 kap 19 § anges att innebörden av hemlig övervakning av elektronisk informa-

tion är att uppgifter i hemlighet hämtas in om meddelanden som överförs eller har över-

förts till eller från ett telefonnummer eller annan adress. Uppgifter av intresse för brotts-

förebyggande myndigheter kan vara vem som kontaktat vem, vid vilken tidpunkt och 

var geografiskt sett detta har skett. Uppgifter om vilka elektroniska utrustningar som 

befunnit sig inom ett geografiskt område kan inhämtas samt i vilket geografiskt område 

                                                 

68 Med elektronisk kommunikation avses överföring av signaler i elektronisk form. Elektronisk kommu-
nikation omfattar telefoni, datakommunikation samt utsändningar till allmänheten genom radio och TV. 
Via det elektroniska kommunikationsnätet förmedlas bl a telefonsamtal, telefaxmeddelanden, elektronisk 
post, datakommunikation och annan kommunikation som innehåller meddelanden, d v s information i 
form av text, bild eller ljud (prop 2001/12:55 s 50 f). 
69 Prop 2002/03:74 s 33, bedömningen av straffvärdet behandlas mer ingående i avsnitt 4.11.2 



 
32

en viss elektronisk kommunikationsutrustning finns eller har funnits. De brottsförebyg-

gande myndigheterna har enligt RB 27 kap 19 § även möjlighet att hindra att meddelan-

den når fram till mottagaren.  

En grundläggande förutsättning för att använda hemlig övervakning av elektronisk 

kommunikation är att en förundersökning pågår, RB 27 kap 19 §. Förundersökningen 

ska avse ett brott för vilket det inte är förskrivet lindrigare straff än sex månader eller 

avse något av brotten dataintrång, barnpornografibrott som inte är ringa, narkotikabrott 

eller narkotikasmuggling. Försök, förberedelse eller stämpling till någon av de ovan 

angivna brotten om en sådan gärning är belagd med straff ger också de brottsförebyg-

gande myndigheterna möjlighet att använda hemlig övervakning av elektronisk kom-

munikation. 

Kraven som uppställs för att de brottsförebyggande myndigheterna ska få använda hem-

lig övervakning av elektronisk kommunikation är således lägre än vid hemlig avlyss-

ning av elektronisk kommunikation. De förra ska avse ett brott för vilket det inte är fö-

reskrivet lindrigare straff än sex månader medan den senare ska avse ett brott för vilket 

inte är föreskrivet lindrigare straff än två år. Anledningen till detta är att vid en avlyss-

ning får de brottsförebyggande myndigheterna tillgång till innehållet i kommunikatio-

nen och inte bara uppgifterna, vilket är mer integritetskränkande för den enskilde som 

utsätts för åtgärden och därför uppställs högre krav för avlyssning av elektronisk kom-

munikation. 

Enligt RB 27 kap 20 § st 1 får hemlig övervakning av elektronisk kommunikation ske 

om någon är skäligen misstänkt för brottet och åtgärden är av synnerligen vikt för ut-

redningen. Det finns dock undantag från kravet om skälig misstanke vid hemlig över-

vakning av elektronisk kommunikation. Enligt RB 27 kap 20 § st 2 får hemlig övervak-

ning av elektronisk kommunikation ske i syfte att utreda vem som skäligen kan miss-

tänkas för brottet. Åtgärden ska även i detta fall vara av synnerligen vikt för utredning-

en. Vidare får övervakning som innebär att uppgifter hämtas in om meddelanden endast 

avse förfluten tid vid utredning om vem som skäligen kan misstänkas för brottet. Obser-

veras dock att i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet ska det för 

brottet inte vara föreskrivet lindrigare straff än två år, RB 27 kap 19 § st 4. Kravet höjs 

således till samma nivå som för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation vid 

utredning om vem som skäligen kan misstänkas för brottet. Hemlig övervakning som 
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sker när någon är skäligen misstänkt har sammanfattningsvis ett något lägre ställt krav 

för tillstånd, sex månader, i jämförelse med hemlig avlyssning till elektronisk kommu-

nikation, två år. Det finns inte något undantag från att skälig misstanke ska föreligga vid 

hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation.  

 

4.4 Visst krav på nödvändighet 

I RB 27 kap 20 § st 3 stadgas att avlyssning eller övervakning inte får avse meddelan-

den som endast överförs eller har överförts i ett elektroniskt kommunikationsnät som 

med hänsyn till sin begränsade omfattning och omständigheterna i övrigt får anses vara 

av mindre betydelse från allmän kommunikationssynpunkt. Syftet med denna begräns-

ning är att från åtgärderna undanta sådana situationer som är särskilt integritetskänsliga 

eller annars får anses tillhöra den privata sfären. Som exempel på särskilt integritets-

känsligt anges porttelefoner, snabbtelefoner eller hörselslingor från hörselskadad.70 An-

ledningen till den generella utformningen av begränsningen är att regleringen i största 

möjliga utsträckning ska vara oberoende av den tekniska utvecklingen. En mer specifik 

begränsning riskerar att bli överspelad av utvecklingen, såsom regeringen uttrycker det i 

förarbetena.71 

 

4.5 Hemliga tvångsmedel knutet till kommunikationsutrustningen 

4.5.1 Gällande rätt 

Av RB 27 kap 20 § följer att åtgärden endast får avse ett telefonnummer eller annan 

adress eller viss elektronisk kommunikationsutrustning som under den tid som tillstån-

det avser innehas eller har innehafts av den misstänkte eller annars kan antas ha använts 

eller komma att användas av den misstänkte. Undantag från detta är att åtgärden får 

avse ett telefonnummer eller annan adress eller en viss elektronisk kommunikationsut-

rustning som det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte under den tid som 

tillståndet avser har kontaktat eller kommer att kontakta.  

                                                 

70 Prop 1994/95:227 s 27 
71 Prop 1994/95:227 s 27 
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4.5.2 Förslag – hemliga tvångsmedel knutet till person 

De brottsbekämpande myndigheterna har påtalat att kravet på att viss adress, utrustning 

eller plats ska anges i beslutet för hemliga tvångsmedel är ett betydande effektivitets-

hinder. Anledningen är den omfattande användningen av anonyma SIM-kort i den kri-

minella verksamheten, kort som lätt och snabbt kan bytas ut vilket även sker med tele-

fonerna. Med anledning av att beslutet om hemligt tvångsmedel är knutet till utrustning-

en krävs således ett nytt beslut vid varje byte som sker, något som tar tid och resurser i 

anspråk och fördröjer eller omöjliggör användandet av det hemliga tvångsmedlet i vissa 

fall. Förslaget från de brottsbekämpande myndigheterna är av den anledningen att till-

ståndet ska knytas till en viss person vilket också säkerställer att det är rätt person som 

avlyssnas.72 I anslutning till detta anförs i förarbeten att utredningens kartläggning ger 

stöd för vad de brottsbekämpande myndigheterna påtalar i frågan. Polisen har i ett inte 

obetydligt antal fall fått vetskap om exempelvis ett viktigt möte. Det är också visat att 

tillstånd för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig avlyssning av 

elektronisk kommunikation bortsett från teleadressen är identiska med redan löpande 

tillstånd. Utredningen anger att besluten ofta meddelas i nära tidsmässig anslutning till 

varandra.  Regeringen uttrycker sin förståelse för de brottsbekämpande myndigheternas 

synpunkter men anser sammanfattningsvis att av integritets- och rättssäkerhetsskäl bör 

lagstiftningen inte förändras i denna del. Regeringen lyfter fram att beslutsfattaren ska 

ta ställning till den konkreta åtgärden som tillståndsgivningen avser samt att tillämp-

ningen av proportionalitetsprincipen skulle försämras när åtgärden inte är bestämd till 

viss adress, plats eller liknande.73 Att bestämma åtgärden till en viss person är enligt 

min mening mer förenligt med kravet att en person, i de flesta fall, ska vara skäligen 

misstänkt vid hemlig tvångsmedelsanvändning. 

Regeringen anser att effektivitetshindret som de brottsförebyggande myndigheterna 

påtalar, i dagsläget tillgodoses med den föreslagna förändringen i beslutsordningen var 

åklagaren i större utsträckning kan ta beslut om interimistiska tillstånd.74 Enligt min 

uppfattning är detta korrekt. Arbetet i att utfärda nytt tillstånd torde ändå påverka effek-

tiviteten i de brottsbekämpande myndigheternas arbete. Visserligen föranleder åklaga-

                                                 

72 Prop 2013/14:237 s 97 
73 Prop 2013/14:237 s 97 
74 Prop 2013/14:237 s 97 (se mer om förslaget i avsnitt 4.8.2) 
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rens möjlighet att ta beslut om interimistiskt tillstånd en viss förbättring ur effektivitets-

synpunkt, men även den förändringen är enligt min mening en försämring ur integritets-

synpunkt. Anledningen är att det inte finns någon part, såsom ett offentligt ombud, som 

tillgodoser den enskildes intresse i det beslutet. Den enskildes intresse tillgodoses en-

dast i den prövning som i efterhand sker av rätten. 

 

4.6 Hemlig kameraövervakning 

Hemlig kameraövervakning innebär att fjärrstyrda TV-kameror, andra optisk-

elektroniska instrument eller därmed jämförbara utrustningar används för optisk per-

sonövervakning vid förundersökning i brottmål, RB 27 kap 20 a §. Hemlig kameraöver-

vakning får användas vid förundersökning om det för brottet inte är föreskrivet lindriga-

re straff än fängelse i två år eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, 

om sådan gärning är belagd med straff. Vid pågående förundersökning får hemlig kame-

raövervakning även användas vid annat brott om det med hänsyn till omständigheterna 

kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i två år. 

Som huvudregel får hemlig kameraövervakning endast användas om någon är skäligen 

misstänkt för brottet och åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen vilket anges i RB 

27 kap 20 b §.  Vidare ska åtgärden avse en sådan plats där den misstänkte kan antas 

komma att uppehålla sig. I RB 27 kap 20 c § stadgas att om det inte finns någon som är 

skäligen misstänkt för brottet, får hemlig kameraövervakning användas för att övervaka 

den plats där brottet har begåtts eller en nära omgivning till denna plats. Hemlig kame-

raövervakning får enligt sistnämnda bestämmelse dock endast ske om syftet är att fast-

ställa vem som skäligen kan misstänkas för brottet och åtgärden är av synnerlig vikt för 

utredningen.  

 

4.7 Tillstånd till åtgärderna 

Frågor om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av 

elektronisk kommunikation och hemlig kameraövervakning ska enligt RB 27 kap 21 § 

prövas av rätten på ansökan av åklagaren.�Ett beslut att tillåta någon av nämnda åtgär-

der ska det ange vilken tid tillståndet avser. Tiden får inte bestämmas längre än nödvän-
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digt och får, när det gäller tid som infaller efter beslutet, inte överstiga en månad från 

dagen för beslutet. Tillstånd kan även avse tid före rättens beslut om inte annat anges. 

Reglerna är som de uttrycks i lag, både framåtsyftande och bakåtsyftande.  

I RB 27 kap 21 § stadgas vidare att tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kom-

munikation eller hemlig övervakning av elektronisk kommunikation ska ange vilket 

telefonnummer eller annan adress, vilken elektronisk kommunikationsutrustning eller 

vilket geografiskt område tillståndet avser. Om åtgärden får verkställas utanför allmänt 

tillgängliga elektroniska kommunikationsnät ska även det anges på tillståndet. Beträf-

fande tillstånd till hemlig kameraövervakning ska det anges vilken plats tillståndet gäll-

er. När det inte längre finns skäl för ett beslut om hemlig avlyssning av elektronisk 

kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation eller hemlig kame-

raövervakning, ska åklagaren eller rätten omedelbart häva beslutet enligt RB 27 kap 23 

§. Krav på att det i tillståndet ska framgå vilken elektronisk utrustning tillståndet avser 

stadgas beträffande hemlig avlyssning och hemlig övervakning även i RB 27 kap 20 § st 

1.  

I ärenden hos domstol om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig 

kameraövervakning ska ett offentligt ombud bevaka enskildas intressen enligt RB 27 

kap 26 §. Det offentliga ombudet har rätt att ta del av vad som förekommer i ärendet, att 

yttra sig i ärendet och att överklaga rättens beslut. Det offentliga ombudet ska utses av 

rätten så snart som möjligt efter att en ansökan om hemlig avlyssning eller hemlig ka-

meraövervakning har inkommit till rätten enligt RB 27 kap 28 §. Av bestämmelsen föl-

jer att vid sammanträdet, som ska hållas så snart som möjligt, ska åklagaren och det 

offentliga ombudet närvara. 

 

4.8 Interimistiskt tillstånd  

4.8.1 Gällande rätt 

I brottsbekämpande verksamhet kan det förekomma att när information om brottslig 

verksamhet framkommer behöver hemliga tvångsmedel användas med kort varsel. 

Åklagaren har i en sådan situation möjlighet att enligt RB 27 kap 21 a § ge tillstånd till 

åtgärden i avvaktan på rättens beslut, ett så kallas interimistiskt tillstånd.  Förutsättning-
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arna för ett interimistiskt tillstånd är att det kan befaras att inhämtande av rättens beslut 

kan medföra sådan fördröjning eller annan olägenhet som är av väsentlig betydelse för 

utredningen. Den åtgärd som åklagaren kan besluta om är enligt bestämmelsen endast 

tillstånd till hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.75 Vidare följer av RB 

27 kap 21 a § att har åklagaren beslutat om ett interimistiskt tillstånd för hemliga av-

lyssning av elektronisk kommunikation ska han eller hon genast göra en skriftlig anmä-

lan om åtgärden till rätten. I anmälan ska skälen för åtgärden anges. Rätten ska skynd-

samt pröva om det finns skäl för åtgärden. Finner rätten att det inte finns sådana skäl, 

ska den upphäva beslutet. Har åklagarens beslut verkställts innan rätten prövat frågan 

ska rätten pröva om det funnits skäl för åtgärden. Rätten ska vid denna prövning utgå 

ifrån de förhållanden som rådde vid tidpunkten för åklagarens beslut.76 Bestämmelsen 

anger att om rätten anser att sådana skäl saknats ska de uppgifter som inhämtats inte 

användas till nackdel i en brottsutredning för den som har omfattats av övervakningen. 

Av förarbeten framgår att uppgifter som framkommit genom ett interimistiskt tillstånd 

som senare upphävts av domstol inte är generellt förbjudna att använda i förundersök-

ningen. De uppgifter som framkommit kan användas till fördel för en misstänkt person. 

Vidare framhålls i förarbetena att rätten eller åklagaren kan, om förhållandena senare 

ändras, fatta ett nytt beslut om övervakning. Det nya beslutet kommer även att omfatta 

samma historiska uppgifter som tidigare inhämtades genom ett interimistiskt tillstånd 

från åklagaren men som senare upphävts av rätten.77 

I förarbeten påtalas att även om åklagarens interimistiska tillstånd verkställts är en dom-

stolsprövning viktig av integritets- och rättssäkerhetsskäl. Vidare anges att vid sådan 

ordning kan domstolspraxis utvecklas i fråga om de närmare förutsättningarna för inte-

rimistiska tillstånd beträffande hemliga tvångsmedlen. Ytterligare argument för ord-

ningen att domstolen ska pröva frågan även i efterhand är att tillståndsgivning alltid 

kommer att prövas av en från de brottsbekämpande myndigheterna fristående instans.78 

                                                 

75 Åklagarens möjlighet att även besluta om interimistiska tillstånd för avlyssning av elektronisk kommu-
nikation och hemliga kameraövervakning finns i nuläget endast på förslag, se avsnitt 4.8.2. 
76 Prop 2011/12:55 s 80 
77 Prop 2011/12:55 s 80 
78 Prop 2011/12:55 s 79 
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Förfarandet med interimistiska tillstånd är intressant för framställningen med anledning 

av att vid organiserad brottslighet är det vanligt förekommande att hemliga tvångsmedel 

måste användas med kort varsel. Gärningspersonerna är ofta väl insatta i de brottsföre-

byggande myndigheternas arbete och ändrar av den anledningen tillvägagångssätt i syf-

te att undkomma att bli avslöjade. Av intresse för framställningen är även att utreda hur 

regeringen argumenterar med hänsyn tagen till rättssäkerhet och den personliga integri-

teten. I det följande redogörs av den anledningen mer ingående för det förslag regering-

en presenterat som innebär utökade möjligheter till interimistiska tillstånd av hemliga 

tvångsmedel. 

 

4.8.2 Förslag – utökade möjligheter till interimistiska tillstånd 

Regeringen överlämnade den 22 maj år 2014 en proposition till Riksdagen beträffande 

Hemliga tvångsmedel vid allvarligare brottslighet. I förarbetena föreslås bland annat 

utökade möjligheter för åklagare att besluta om interimistiska tillstånd, ytterligare hem-

liga tvångsmedel som föreslås omfattas är hemlig avlyssning av elektronisk kommuni-

kation, hemlig kameraövervakning och kvarhållande av försändelse.79 

I förarbetena påtalas att utökad möjlighet för åklagare att besluta om interimistiska till-

stånd främst torde komma att avse sådana situationer som idag omfattas av RB 27 kap 

28 § st 2.80 Situationer som avses är beslut om hemliga tvångsmedel som genom rättens 

sammanträden meddelas utan att ett offentligt ombud har närvarat eller annars fått till-

fälle att yttra sig. Ett sådant sammanträde äger enligt bestämmelsen rum om ärendet är 

så brådskande att ett dröjsmål allvarligt skulle riskera syftet med tvångsmedlet. Åtgär-

der som omfattas av bestämmelsen är hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation 

och hemlig kameraövervakning.  

Vidare anför regeringen att i nämnda situationer ha möjlighet att besluta om interimis-

tiska tillstånd, i längden medför att ett offentligt ombud alltid kommer att medverka vid 

domstolsprövningen av frågor vid hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och 

                                                 

79 Prop 2013/14:237 s 136 
80 Prop 2013/14:237 s 139 f 
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hemlig kameraövervakning.81 Enligt min mening är dock viktigt att poängtera att den 

prövning som det offentliga ombudet medverkar vid är en prövning som sker i efter-

hand, av ett tidigare fattat interimistiskt tillstånd. Regeringen anser dock att det innebär 

att rättssäkerheten höjs och domstolens förutsättningar att beakta integritetsintresset 

förbättras vid en sådan föreslagen ordning.82 I vilken utsträckning tillstånd till hemliga 

tvångsmedel utfärdas enligt RB 27 kap 28 § st 2, där endast rätten sammanträder utan 

ombud har jag inte funnit någon redovisning av.  

Visserligen kan jag hålla med regeringen i det anförda, men samtidigt framstår reger-

ingens argument som att den enskildes integritetsintressen beaktas för lite idag eller att 

rättssäkerheten är för dålig. Vidare att regeringen tycks anse att denna lösning skulle 

göra det bättre ur den enskildes integritetsaspekt. Den enskildes rätt tas dock inte tillva-

ra överhuvudtaget förrän i efterhand när rätten prövar frågan. Som jag anförde ovan i 

avsnitt 4.8.1 kan uppgifter som framkommit genom interimistiskt tillstånd, som rätten 

avslagit i den efterföljande prövning, senare prövas igen av åklagaren eller rätten på 

grund av nya omständigheter som tillkommit. De då historiska uppgifterna som fram-

kom av det tidigare interimistiska tillståndet kan då åter användas i en utredning.83  

Regeringen framhåller att det är ovanligt att domstolen avslår en ansökan om hemliga 

tvångsmedel, något som tycks bero på att ansökningarna om hemliga tvångsmedel är 

välgrundade. Vidare anges att detta är något som visar på att åklagarna generellt har en 

hög kompetens att bedöma när förutsättningar föreligger för användningen av hemliga 

tvångsmedel.84 Även i tidigare förarbeten har påtalats att åklagares kompetens har höjts 

avsevärt de senaste decennierna.85 Det påpekas i senare förarbeten att interimistiska 

tillstånd används sparsamt vilket enligt regeringen tyder på uppfattningen att interimis-

tiska tillstånd är ett undantag som ska tillämpas mycket restriktivt. Regeringen anser att 

det anförda visar på att det saknas anledning att anta att användningen av undantagsreg-

lerna skulle öka även om möjligheten till interimistiskt tillstånd kom att omfatta även 

andra tvångsmedel.86 Enligt min uppfattning talar regeringen i denna del endast om si-

                                                 

81 Prop 2013/14:237 s 139 f 
82 Prop 2013/14:237 s 139 f 
83 Prop 2011/12:55 s 80 
84 Prop 2013/14:237 s 140 
85 Prop 2007/08:163 s 67 
86 Prop 2013/14:237 s 140 
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tuationer där beslut om interimistiska tillstånd har fattats av åklagaren och enligt förfa-

randet i RB 27 kap 21 a § i efterhand prövas av rätten. Jag anser att det går att ifrågasät-

tas i vilken utsträckning det förekommer att åklagaren avslår ansökan om interimistiskt 

tillstånd. Sådana uppgifter är av intresse för uppfattningen av i vilken utsträckning poli-

sen önskar använda hemliga tvångsmedel vid organiserande av människosmuggling. 

Rättssäkerhetsaspekter har tidigare varit argument emot att åklagare ska ha möjlighet att 

besluta om interimistiska tillstånd i fråga om hemliga tvångsmedel.87 Anledningen till 

detta ska vara att åklagarna inte hade tillräcklig kompetens, men att åklagarnas kompe-

tens idag är betydligt större. Från tidigare förarbeten är denna inställning än tydligare då 

det påtalas att hemliga tvångsmedel bör omgärdas av särskilda rättssäkerhetsgarantier 

där en sådan garanti är den obligatoriska domstolsprövningen.88 Att ansökningarna om 

hemliga tvångsmedel som huvudregel är välgrundade i dagsläget lyfts fram i förarbeten 

och att det material som presenteras vid sammanträden utgör tillräckligt underlag för att 

besluta i frågan om hemliga tvångsmedel.89 Den bakomliggande anledningen till försla-

get att utöka åklagarens möjlighet att ta beslut om interimistiska tillstånd är även, och 

framförallt, vikten av att kunna fatta snabba beslut i den brottsbekämpande verksamhe-

ten. Ett förfarande med interimistiska tillstånd föranleder att de brottsbekämpande myn-

digheternas effektivitet blir bättre.90 De brottsbekämpande myndigheternas förslag om 

att knyta åtgärden till person istället för till utrustning i syfte att uppnå bättre effektivi-

tet,91 tillgodoses istället genom interimistiska tillstånd. 

Mitt intryck är att inställningen i förarbetena har förändrats tydligt under de senaste tio 

åren. Tidigare uppfattning att rättssäkerheten tillgodoses bäst när interimistiska tillstånd 

inte är möjligt i alltför stor utsträckning har skiftat till att den enskildes rättssäkerhet 

tillvaratas bäst vid förfarandet med interimistiska tillstånd. Anledningen till den föränd-

rade synen kan självfallet vara utvecklingen av den typen av brottslighet som de brotts-

bekämpande myndigheterna har att försöka bemästra, den organiserade brottsligheten. I 

tidigare förarbeten anfördes att regeringen har för avsikt att noga följa utvecklingen i 

                                                 

87 Prop 2007/08:163 s 68 
88 Prop 2002/03:74 s 43 
89 Prop 2013/14:237 s 119 
90 Prop 2013/14:237 s 137 f 
91 Se avsnitt 4.5.2 
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frågan och vid behov pröva frågan om interimistiska tillstånd på nytt.92 Det är kanske 

precis vad som hänt, förutsättningarna är inte desamma som de var för tio år sedan och 

möjligheten att ändra uppfattning och regleringen på området ska finnas då lagen är, 

och ska vara, föränderlig.  

Från de senare förarbetena är min uppfattning ändå att regeringen i stor utsträckning 

beaktar den personliga integriteten och värnar om den. Det handlar om en avvägning 

självfallet, men den föreslagna regleringen framstår enligt min mening som noga över-

vägd för en reglering som värnar om samhället och den personliga integriteten. Trots 

utökade möjligheter för de brottsbekämpande myndigheterna att besluta om hemliga 

tvångsmedel genom interimistiska tillstånd har regeringen föreslagit en reglering som 

samtidigt ska tillgodose den enskildes intressen. Att alla interimistiska tillstånd senare 

prövas av rätten, var ett offentligt ombud ska medverka, kan enligt min uppfattning ses 

som en kompromiss mellan effektivitet i brottskämpande verksamhet och personlig in-

tegritet. Utan möjlighet för brottsbekämpande myndigheter att ta beslut om interimistis-

ka tillstånd är risken överhängande att åtgärden inte hinner sättas in i rätt tid och den 

information som kan behövas för fortsatt utredning går förlorad. Som tidigare redogjorts 

för har domstolen enligt RB 27 kap 28 st 2 möjlighet att hålla sammanträde utan att ett 

offentligt ombud närvarar vid brådskande situationer. Med anledning av att nya förarbe-

ten föreslår åklagare ska kunna besluta om interimistiska tillstånd vid fler av de hemliga 

tvångsmedelsåtgärderna anser regeringen att bestämmelsen i RB 27 kap 28 § st 2 bör 

upphävas.93 Vad jag ställer mig frågande till är vad som upprätthåller rättssäkerheten; är 

det att ett ombud finns med vid sammanträdet eller att frågan prövas av en opartisk en-

het, det vill säga domstolen? Frågan är enligt min mening intressant och kan utvecklas 

ytterligare. Av utrymmesskäl lämnas den emellertid därhän med min åsikt att en pröv-

ning av domstolen i större grad torde upprätthålla rättssäkerheten, anledningen är dom-

stolens opartiska sammansättning och kompetens. 

 

                                                 

92 Prop 2002/03:74 s 43 
93 Prop 2013/14:238 s 146 f 
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4.9 Hemlig rumsavlyssning 

4.9.1 Gällande rätt 

Hemlig rumsavlyssning innebär att avlyssning eller upptagning sker i hemlighet och 

med tekniskt hjälpmedel som är avsett att återge ljud. Vidare anges i lagen (2007:978) 

om hemlig rumsavlyssning 1 § att lagen avser tal i enrum, samtal mellan andra eller 

förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, som allmänheten inte har 

tillträde till. Enligt 3 § får hemlig rumsavlyssning endast användas om någon är skäli-

gen misstänkt för brott, åtgärden är av synnerligen vikt för utredningen och skälen för 

åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som den innebär för den misstänkte 

eller för något annat motstående intresse. Åklagaren saknar möjlighet att besluta om 

interimistiska tillstånd för hemlig rumsavlyssning, det är rätten som prövar frågan på 

ansökan av åklagaren, 7 §. Att åklagaren saknar denna möjlighet torde bero på att hem-

lig rumsavlyssning är att anse som mer integritetskränkande än andra hemliga tvångs-

medel och därför uppställer högre krav av integritetsskäl. Lagen är fortfarande tillfällig 

och har sedan den trädde i kraft 1 januari år 2008 förlängts, senast med en giltighet till 

och med 31 december år 2014.94  

Hemlig rumsavlyssning är tillämplig vid förundersökning och för brott vilket det inte är 

föreskrivet lindrigare straff än fängelse i fyra år, 2 §. I nämnda bestämmelse anges även 

ett antal allvarligare, främst våldsbrott, vilka omfattas av lagen om det med hänsyn till 

omständigheterna kan antas att brottets straffvärde för dessa brott överstiger fängelse i 

fyra år. Människosmuggling är dock inte ett av de brott som specifikt räknas upp i be-

stämmelsen. Det ska vidare framhållas att beträffande grov människosmuggling och 

grovt organiserande av människosmuggling enligt UtlL 20 kap 8 § st 2 respektive 20 

kap 9 § st 2 är föreskrivet fängelse i lägst sex månader och högst sex år. För tillämp-

ningen av lagen om hemlig rumsavlyssning ska det för brottet inte vara föreskrivet lind-

rigare straff än fyra år. Med anledning härav kan hemlig rumsavlyssning inte användas 

vid dessa brott.  

Även om hemlig rumsavlyssning är en åtgärd som inte kan användas vid människo-

smuggling är regeringens senaste förslag för åtgärdens fortsatta reglering intressant för 

                                                 

94 Prop 2012/13:180 s 14 
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framställningen med anledning av organiserad brottslighet. Att människosmuggling 

bedrivs i organiserad form har tidigare lyfts fram, i det följande redogörs följaktligen för 

regeringens ståndpunkt i fråga om bekämpandet av organiserad brottlighet i stort. 

 

4.9.2 Hemlig rumsavlyssning vid organiserad brottslighet 

I regeringens senaste proposition anges beträffande hemlig rumsavlyssning att det störs-

ta behovet finns på området för den organiserade brottsligheten och viss säkerhetsho-

tande verksamhet.95 Om den idag gällande brottskatalogen i lagen bör revideras, speci-

ellt på området för den grovt organiserade brottsligheten, diskuteras i förarbetena. Ut-

redningen har föreslagit att brottskatalogen bör tas bort med motiveringen att det kan 

finnas ett starkt behov av hemlig rumsavlyssning vid organiserad brottslighet. Flera 

remissinstanser har dock avstyrkt förslaget att ta bort brottskatalogen med motiveringen 

i svårigheterna att bedöma ett brotts straffvärde tidigt i utredningsskedet. Vidare har 

även anförts att brottskatalogen fyller en central funktion och ett borttagande av denna 

leder till svårigheter att förutse när hemlig rumsavlyssning får användas och att ett anta-

gande om framtida straffvärde blir godtyckligt. Det påtalas att ett visst behov kan finnas 

för att utöka brottskatalogen att omfatta andra brott som förekommer inom den grova 

organiserade brottsligheten. Med anledning av att det inte framkommit några konkreta 

situationer eller brottstyper som bör omfattas anser regeringen dock att det inte finns 

tillräckliga skäl som talar för att varken ta bort eller utöka brottskatalogen.96  

 

4.9.3 Hemlig rumsavlyssning i fordon 

I förarbeten upptas ett förslag från brottsbekämpande myndigheter om att tillämpnings-

området för hemlig rumsavlyssning bör utökas till att omfatta fordon vid utredningar av 

brott som har ett lägre minimistraff eller straffvärde än fyra år. Enligt min mening kan 

detta vara av intresse för den organiserade människosmugglingen då denna brottslighet i 

viss utsträckning äger rum i fordon. Åklagarmyndigheten ansåg att det fanns anledning 
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att överväga möjligheten att använda hemlig rumsavlyssning i fordon vid brott som har 

ett lägre straffminimum eller straffvärde än fängelse i fyra år. Vidare anförs att aktuell 

avlyssning i ett fordon typiskt sett inte kan förväntas ge tillgång till lika stora mängder 

integritetskränkande information som motsvarande åtgärd i en bostad, likväl kan integri-

tetsintrånget vara betydande i det enskilda fallet. Med hänvisning till den restriktivitet 

som ska iakttas är regeringen dock inte beredd att föreslå en sådan utökning av tillämp-

ningsområdet för hemlig rumsavlyssning.97  

Vid hemlig rumsavlyssning har 40 % av tillstånden avsett fordon. Näst efter fordon är 

bostäder den plats där hemlig rumsavlyssning oftast sker.98 I förarbetena påtalas att av-

lyssning av bostäder är klart känsligast ur integritetssynpunkt när det gäller mängden 

insamlad kringinformation.99 Detta kan enligt min uppfattning vara något som delvis 

kan motivera att rumsavlyssning för fordon är mindre integritetskränkande och således 

kanske detta borde tillåtas vid brottslighet som har ett längre maxstraff än 4 år. Med 

bekämpandet av den organiserade människosmuggling i åtanke anser jag att frågan i 

vart fall bör utredas närmare. Enligt min mening bör hemlig rumsavlyssning i ett fordon 

i vissa fall kunna jämföras med hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, där 

den senare av åtgärderna endast har ett krav på straffminimum 2 år för att åtgärden ska 

få användas.  

Att särskilt reglera hemlig rumsavlyssning av fordon ser jag dock svårigheter i, förslaget 

väcker frågan om alla utrymmen ska regleras särskilt i fråga om hemlig rumsavlyssning. 

En sådan reglering är enligt min uppfattning inte önskvärd, det skulle kräva en uttöm-

mande reglering som därmed blir alltför komplex. Visserligen kan en uttömmande re-

glering av hur hemlig rumsavlyssning ska tillämpas vid olika utrymmen leda till förut-

sebarhet, men lagen riskerar att bli svårtillämpad.  

I framställningen återkommer regeringens argumentation beträffande hemlig rumsav-

lyssning och dess fortsatta reglering i den del som avser effektivitet och integritetsin-

trång, avsnitt 5.3. I denna del är den övergripande argumentationen om integritetsin-

trång av intresse snarare än hemlig rumsavlyssning som åtgärd.  
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4.10 Inhämtning av uppgifter i underrättelseverksamhet 

Underrättelseverksamhet bedrivs av de brottsbekämpande myndigheterna och är i hu-

vudsak inriktad på att avslöja om en viss, inte närmare specificerad allvarlig brottslig 

verksamhet har ägt rum, pågår eller kan antas komma att begås.100 Det främsta arbetet 

underrättelsetjänsten bedriver innebär att samla, bearbeta och analysera information.101 

Med stöd i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunika-

tion i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet 1 § får Polismyn-

dighet eller Tullverket i underrättelseverksamhet i hemlighet från den som enligt lagen 

(2003:389) om elektronisk kommunikation tillhandahåller ett elektroniskt kommunika-

tionsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst hämta in vissa uppgifter. Uppgifter 

som kan inhämtas enligt lagen (2012:278) 1 § är meddelanden som i ett elektroniskt 

kommunikationsnät har överförts till eller från ett telefonnummer eller annan adress. 

Vidare kan uppgifter om vilka elektroniska kommunikationsutrustningar som har fun-

nits inom ett visst geografiskt område, eller i vilket geografiskt område en viss elektro-

nisk kommunikationsutrustning finns eller har funnits inhämtas. De uppgifter som hu-

vudsakligen omfattas av lagen är uppgifter som kan inhämtas genom lagen om hemlig 

övervakning av elektronisk kommunikation. Beträffande meddelanden kan dock endast 

historiska uppgifter inhämtas.102  

För att inhämta information får det för brottet inte vara föreskrivet lindrigare straff än 

två år enligt 2 §. Att informations- och kunskapsinsamling är relativt bred är ur integri-

tetsaspekt en anledning att hålla kravet på brottets svårighetsgrad relativt hög. Vidare 

ska kravet vara relativt högt ställt med anledning av att lagen kommer att tillämpas in-

nan det finns någon anknytning till ett specifikt brott eller konstaterad brottsmisstan-

ke.103 Av 2 § följer även att skälen för åtgärden ska uppväga det intrång eller men som 

åtgärden i övrigt innebär för den som åtgärden riktar sig mot eller för något annat mot-

stående intresse. Proportionalitetsprincipen ska således tillämpas vid inhämtandet av 
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uppgifter enligt denna lag. Åtgärden ska stå i rimlig proportion till vad som står att vin-

na med åtgärden.104 

Med anledning av att lagen begränsats som beskrivits är lagen även tillämplig för både 

den öppna polisen, Säkerhetspolisen och Tullverket. Enligt regeringen bör lagen inte 

göras permanent utan istället förlängas till utgången av år 2016.105  

 

4.11 Sammanfattning och straffvärdeventil 

4.11.1 Sammanfattning 

För att sammanfatta vad som ovan anförts om de hemliga tvångsmedlen är det intres-

santa för framställningen när dessa åtgärder kan användas vid människosmuggling och 

organiserande av människosmuggling. Beträffande människosmuggling har i avsnitt 2.5 

redogjorts för respektive brotts straffskala, en kort sammanfattning är dock nödvändig. 

För möjlighet att använda hemliga tvångsmedel vid människosmuggling och organise-

rande av människosmuggling krävs att brotten rubriceras som grova, UtlL 20 kap 8 st 2 

respektive 20 kap 9 st 2. Om brotten är att bedöma som grova ska fängelse i lägst 6 må-

nader och högst sex år utdömas. Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation 

förutsätter enligt RB 27 kap 19 § st 3 att det för brottet inte är föreskrivet lindrigare 

straff än sex månader när någon är skäligen misstänkt för brottet. Nämnda åtgärd kan 

således användas vid grov människosmuggling och grovt organiserande av människo-

smuggling. Det är dock visat att hemlig övervakning, som endast ger tillgång till upp-

gifter om elektronisk kommunikation och inte innehållet, har ett begränsat värde för de 

brottsbekämpande myndigheterna.106 

I syfte att genom hemlig övervakning av elektronisk kommunikation utreda vem som 

skäligen kan misstänkas får det för brottet inte vara föreskrivet lindrigare straff än två 

år, RB 27 kap 19 § st 4. Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation får enligt RB 

27 kap 18 § st 2 ske när det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än två år. Be-

träffande hemlig kameraövervakning får det för brottet inte heller vara föreskrivet lind-
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rigare straff än två år enligt RB 27 kap 20 a § st 2. Av de ovan beskriva situationerna 

där det för brottet inte får vara föreskrivet lindrigare straff än två år finns det ett undan-

tag i respektive bestämmelse; åtgärden får användas om det med hänsyn till omständig-

heterna kan antas att brottets straffvärde överstiger två år. Detta är vad som även kan 

kallas straffvärdeventil.107 En djupare utredning av hur straffvärdet uppskattas vore in-

tressant, men av utrymmesskäl kommer endast en kortare redogörelse att följa av straff-

värdeventilen som i ovan särskilda fall kan tillämpas.  

 

4.11.2 Straffvärdeventil 

Enligt BrB 29 kap 1 § är det straffvärdet för brottsligheten som ska vara utgångspunkten 

vid domstolens bedömning av straff. Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas den 

skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde 

ha insett om detta. Vidare även de avsikter eller motiv som han eller hon haft. Det ska 

särskilt beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa 

eller trygghet till person. I BrB 29 kap 2 och 3 §§ upptas även ett antal försvårande re-

spektive förmildrande omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av straffvär-

det. Sammanfattningsvis är det inte bara objektiva omständigheter som ska beaktas utan 

även subjektiva.  

Domstolens uppgift att bedöma straffvärdet för ett visst brott, med alla omständigheter 

kring brottet för handen, kan vara nog så svårt. Vad som ska ske vid bedömningen av 

straffvärdet, i syfte att bedöma huruvida ett hemligt tvångsmedel kan användas, torde 

enligt min mening vara än svårare. I den senare situationen har åklagaren eller rätten vid 

tidpunkten för bedömningen av straffvärdet inte en fullständig utredning, förundersök-

ningen pågår, och är kanske i ett tidigt stadium där många av de omständigheter som 

uppställs i BrB 29 kap 1, 2 och 3 §§ inte ännu är kända. De brottsbekämpande myndig-

heterna påtalade svårigheter med att i ett tidigt stadium göra en någorlunda säker be-

dömning av ett brotts straffvärde och avvisade förslaget om straffvärdeventil innan det 

infördes i lagstiftningen.108 Regeringen införde trots det straffvärdeventilen med moti-
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veringen att utredningen övervärderat svårigheterna och nackdelarna med en straffvär-

deventil. Vid införandet av straffvärdeventilen anfördes att det inte torde vara någon 

avgörande skillnad mellan att på ett tidigt stadium bedöma om brottet kan rubriceras så 

att minimistraffregeln är uppfylld och att göra en bedömning om samma brotts straff-

värde.109 Detta är enligt min mening anmärkningsvärt. Att betydligt fler omständigheter 

ska beaktas vid bedömningen av straffvärdet står klart, straffvärdet ska bedömas enligt 

BrB 29 kap 1, 2 och 3 §§. Vid bedömningen om huruvida brottet kan rubriceras så att 

minimistraffregeln är uppfylld är endast rekvisiten i det aktuella brottet relevant. En 

sådan senare bedömning torde enligt min uppfattning vara mindre komplex att genom-

föra med någorlunda säkerhet. Även om det tillades i förarbetena beträffande bedöm-

ningen att omständigheterna kring gärningen som sådan skulle beaktas i första hand så 

ska omständigheter kring gärningsmannens person vägas in om de är relevanta för själ-

va gärningen. Vidare anges att utrymmet för omständigheterna kring gärningsmannens 

person normalt är begränsat på det tidiga stadium i utredningen som det vanligtvis hand-

lar om.110 Enligt min mening är denna begränsning av omständigheter i ett tidigt stadi-

um av förundersökningen något som kan föranleda svårigheter med att visa på ett högt 

straffvärde. Följaktligen kan inte hemliga tvångsmedel sättas in alltför ofta vid männi-

skosmuggling och organiserande av människosmuggling som jag uppfattar det. Det bör 

tilläggas att svårigheten att bedöma ett brotts straffvärde tidigt i utredningsskedet påta-

lades senast i förarbetena till regleringen av hemlig rumsavlyssning. Det anfördes att ett 

antagande om framtida straffvärde blir godtyckligt och någon straffvärdeventil infördes 

inte i lagen om hemlig rumsavlyssning.111 

För att knyta an det ovan anförda till människosmuggling och organiserande av männi-

skosmuggling krävs således att åklagaren eller rätten ska anse att straffvärdet för den 

aktuella grova människosmugglingen eller grovt organiserande av människosmuggling-

en kan antas ha ett straffvärde som uppgår till två år. Enligt internationella åklagar-

kammaren i Stockholm är möjligheterna att visa på ett så högt straffvärde för grov män-

niskosmuggling eller grovt organiserande av människosmuggling nästintill omöjligt 

utan tillgång till de rätta verktygen. För att visa på ett straffvärde över två år behöver de 

brottsförebyggande myndigheterna tillgång till hemlig avlyssning av elektronisk kom-
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munikation, ett moment 22 uppstår.112 I förarbeten har vidare lyfts fram att straffvärde-

ventilen ska tillämpas restriktivt med motiveringen att det handlar om särskilt integri-

tetskänsliga tvångsmedel, i denna del åsyftades hemlig avlyssning av elektronisk kom-

munikation.113 Följderna av de ovan beskrivna svårigheterna i att få tillstånd till hemlig 

avlyssning av elektronisk kommunikation vid människosmuggling har föranlett att in-

ternationella åklagarkammaren i Stockholm inte längre bedriver några stora mål angå-

ende människosmuggling.114 

Avslutningsvis kan konstateras att hemlig rumsavlyssning som enligt lag om hemlig 

rumsavlyssning 2 § kräver att det för brottet inte får vara föreskrivet lindrigare straff än 

4 år, inte ger möjlighet att använda åtgärden vid människosmuggling eller organiseran-

de av människosmuggling även om brotten rubriceras som grova. Åtgärd enligt lag om 

inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myn-

digheternas underrättelseverksamhet kan inte heller som åtgärd användas vid grov män-

niskosmuggling eller grovt organiserande av människosmuggling med anledning av att 

2 § kräver att det för brottet inte är förskrivet lindrigare straff än två år. Anledningen till 

att möjlighet helt saknas att använda nämnda två åtgärder är att, till skillnad från de 

ovan beskrivna lagarna, saknar dessa två sistnämnda lagarna en straffvärdeventil. 

 

5 Integritetsintrång och effektivitet av hemliga tvångsmedel i 

brottsbekämpande verksamhet 

5.1 Inledning 

I förarbetena anges att grundlagen endast har till syfte att skydda de mest ingripande 

intrången. Anledningen till detta är att med den snabba teknikutvecklingen förväntas 

andra metoder för övervakning och kartläggning i framtiden att användas. Grundlagen 

ska inte stå i vägen för sådan lagstiftning som i framtiden behövs till skydd för viktiga 

samhällsintressen.115 Att metoderna i framtiden förväntas leda till ingrepp i enskildas 
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integritet av varierande karaktär, intensitet och omfattning påtalas i förarbetena.116 Så-

som anges i RF 2 kap 6 § är det betydande intrång i den personliga integriteten som 

skyddas, vilket innebär att grundlagsskyddet endast omfattar vissa kvalificerade intrång 

i den personliga integriteten. Vidare anges att styrkan av intrånget kan vara beroende av 

såväl kvantitativa som kvalitativa kriterier. Detta kan således innebära att till exempel 

hanteringen av ett fåtal uppgifter, men som är av mycket känslig karaktär, kan anses 

vara ett betydande intrång i den personliga integriteten.117  

I förarbeten till grundlagens integritetsskydd anges att vad som utgör ett betydande in-

tegritetsintrång måste bedömas utifrån de samhällsvärderingar som råder vid varje givet 

tillfälle. Samhällsvärderingarna påverkas vidare av olika omständigheter, framförallt 

den tekniska utvecklingen men även andra förhållanden i vår omvärld.118 Vad som 

egentligen avses med andra förhållande i vår omvärld lämnas av regeringen enligt min 

uppfattning till att tolkas med relativ vidd. Min uppfattning är att det torde beröra frågor 

såsom terrorism och spionage. Det grundläggande syftet med hemliga tvångsmedel är 

att förhindra brottslig verksamhet och att utreda brott.119 Att knyta an detta syfte till vad 

regeringen anför om förhållanden i vår omvärld torde avse sådana brott som terrorism 

och spionage, allvarligare brott som sker i omvärlden men kan påverka Sverige. 

 

5.2 Hemliga tvångsmedels karaktärer och integritetsintrång 

De hemliga tvångsmedlen har olika karaktärer vilket medför att de också ger olika typ 

och mängd information. Med anledning av detta är integritetsintrången inte heller alltid 

desamma utan beroende av vilket hemligt tvångsmedel som används.  Detta påtalas i 

förarbeten, som också rangordnar de hemliga tvångsmedlen utifrån den information 

åtgärden ger de brottsförebyggande myndigheterna. Det betonas dock att omständighe-

terna i det enskilda fallet är avgörande för hur kännbart ett integritetsintrång ska anses 

vara.120 Övervakning av elektronisk kommunikation ger inte tillgång till någon informa-

tion om innehållet i samtal eller meddelanden och medför således ett mindre integritets-

                                                 

116 Prop 2009/10:80 s 182 
117 Prop 2009/10:80 s 183 
118 Prop 2009/10:80 s 185 
119 Prop 2013/14:237 s 61 
120 Prop 2013/14:237 s 69 f 



 
51

intrång än avlyssning av elektronisk information, vilket som det antyder innebär att 

samtal och meddelanden avlyssnas.121 Hemlig kameraövervakning har i förarbetena till 

åtgärdens införande ansetts medföra integritetsintrång som är jämförbart med hemlig 

avlyssning av elektronisk kommunikation.122 Hemlig rumsavlyssning har enligt lagen 

ett högre krav för vilket straff som ska vara föreskrivet för brottet, fyra år i jämförelse 

med sex månader respektive två år som är föreskrivet vid de nyss omnämnda åtgärder-

na. I förarbetena till införandet av lagen om hemlig rumsavlyssning påtalas dock att 

hemlig avlyssning av en telefon under flera månader kan vara betydligt mer integritets-

kränkande än hemlig rumsavlyssning som äger rum på en restaurang under en kväll.123 

 

5.3 Effektivitet och integritetsintrång 

5.3.1 Utgångspunkt 

Ett tvångsmedel som tillåts ska framstå som nödvändigt, proportionellt och försvarligt i 

ett demokratiskt samhälle. Det är i vart fall så regeringen uttrycker det i de förarbeten 

som ligger till grund för de ändringarna av hemliga tvångsmedlen som föreslås träda i 

kraft 1 januari år 2015. Utgångspunkten vid lagstiftning om hemliga tvångsmedel är en 

avvägning mellan intresset för en effektiv brottsbekämpning och integritetsintresset för 

den enskilde. Avvägningen sker dels genom en analys av det faktiska behovet av 

tvångsmedlen i beaktandet av den nytta åtgärden kan förväntas medföra. 124 I förarbeten 

påtalas svårigheten i att skilja på begreppen behov och nytta av de hemliga tvångsmed-

len. Skillnaden kan enklast beskrivas i att behovet är framåtsyftande och nyttan histo-

risk, varvid dessa två redovisas genom skilda analyser.125 Behovs- och nyttobegreppet 

har gemensamt att de är relaterade till effekterna av ett hemligt tvångsmedel.126 Med 

anledning av att begreppen saknar tydliga definitioner och i viss utsträckning har lik-

nande innebörder är det förknippat med vissa svårigheter att ge en klar och tydlig redo-

görelse av begreppen. 
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I det följande ska begreppen effektivitet, behov och nytta redogöras för i syfte att ge en 

uppfattning av vad som beaktas i avvägningen av ett hemligt tvångsmedel effektivitet 

och det integritetsintrång åtgärden innebär. 

 

5.3.2 Effektivitet 

Vad som blir effektiviteten av ett hemligt tvångsmedel är vilka möjligheter tvångsmed-

let kan erbjuda för att nå informationen.127  Att mäta effektiviteten av ett specifikt 

tvångsmedel kan vara problematiskt med anledning av att de brottsbekämpande myn-

digheterna i sin verksamhet ofta använder sig av flertalet informationshämtningsmeto-

der samtidigt. Fysisk spaning och källdrivning128 används vanligen tillsammans med 

hemliga tvångsmedel, antingen samtidigt eller i olika skeden i utredningen. Arbetssättet 

har sin grund i att olika typer av information eftersökt i syfte att hitta alla pusselbitar om 

den brottslighet som misstänks eller utreds. Regeringen framhåller att när effektiviteten 

mäts kan den i vissa fall bli missvisande när ett hemligt tvångsmedel ska lyftas ur helhe-

ten av en utredning.129  

Att tvångsmedelsanvändningen behåller sin legitimitet i samhället är av största vikt och 

detta sker enligt regeringen genom redovisning av åtgärdernas effekt enligt det regel-

verk som är gällande.130 

 

5.3.3 Behov 

Vid bestämmandet av det behov som de brottsförebyggande myndigheterna har av att 

komma åt informationen används tre parametrar. I behovsanalysen ska styrkan av att 

informationsbehovet, möjligheterna att erhålla informationen på annat sätt och vad in-

formationen förväntas leda till beaktas. 131  Grundläggande för tillstånd om hemliga 

tvångsmedel är vad som anges i rättegångsbalken, att åtgärden ska vara av synnerlig 

                                                 

127 Prop 2013/14:237 s 61 
128 Informatörshantering, d v s privatpersoner som fungerar som informatörer åt polisen 
129 Prop 2013/14:237 s 61 f 
130 Prop 2013/14:237 s 61 
131 Prop 2013/14:237 s 61 och SOU 2012:44 s 479 f 
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vikt för utredningen, RB 27 kap 20 § och 27 kap 20 b §. Innebörden av detta är att åt-

gärden i princip inte får vara åtkomlig med andra mindre ingripande metoder. Samtidigt 

som det inte behöver betyda att åtgärden ska ge bevisning som leder till en fällande 

dom.132 

 

5.3.4 Nytta 

Svårigheterna i att mäta nyttan som de hemliga tvångsmedlen har i den brottsbekäm-

pande verksamheten påtalas i utredningen, som av den anledningen avstått från att defi-

niera begreppet nytta närmare.133 Att beskriva den egentliga nyttan av ett tvångsmedel 

har i samband med kartläggningen av hemliga tvångsmedel av utredningen också kon-

staterats vara komplext.134 Min uppfattning är likaså att det är komplext att både defini-

era begreppet nytta och beskriva nyttan beträffande ett hemligt tvångsmedel. Detta är 

dock inte anledning att avstå från det.  

Det kan konstateras att nyttan som ett hemligt tvångsmedel har i den brottsbekämpande 

verksamheten måste redovisas för att åtgärden i längden ska behålla sin legitimitet.135 

Problemen med att redovisa nyttan är att i en brottsutredning samverkar ofta resultaten 

av olika tillstånd och olika hemliga tvångsmedel med varandra vilket föranleder att det 

inte klart kan urskiljas vilket tillstånd som gett den slutliga nyttan.136 Utredningen anser 

efter den kartläggning som skett att så kallade andelsresonemang inte tillräckligt kan 

förklara nyttan av ett hemligt tvångsmedel och hänvisar till att information som blir 

relevant är en pusselbit i ett större pussel.137 Mot bakgrund av detta har regeringen inte 

heller ansett att något specifikt resultat i procentandelar kan krävas vid redovisningen av 

nyttan de hemliga tvångsmedlen har.138 De brottsbekämpande myndigheterna har redo-

visat om de inhämtade uppgifterna lett till frihetsberövande av den avlyssnade, till ett 

annat tvångsmedel, till att någon annan frihetsberövat i utredningen eller till att den 

misstänkte avförts från utredningen. Samtliga av dessa utgångar är således att betrakta 

                                                 

132 Prop 1988/89:124 s 44 
133 SOU 2012:44 s 32 
134 SOU 2012:44 s 481 
135 Skr 2013/14:60 s 20 
136 Skr 2013/14:60 s 21 
137 SOU 2012:44 s 32 f 
138 Skr 2013/14:60 s 21 
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som nytta av det hemliga tvångsmedlet. De har alla fört utredningen framåt. I redovis-

ningen av användningen av vissa hemliga tvångsmedel konstateras att de hemliga 

tvångsmedlen fyller en mycket viktig funktion samt har inneburit en reell nytta i det 

brottsbekämpande arbetet.139  

 

5.3.5 Integritetsintrånget och avvägningen 

Det krävs även en analys av det integritetsintrång som kan förväntas följa av tvångs-

medlen. Enligt regeringen ska en analys av integritetsintrånget grunda sig på ett empi-

riskt underlag avseende bland annat den tillämpningen av det hemliga tvångsmedlet 

som skett hitintills. Med stöd i nämnda analyser prövas sedan de argument som talar för 

tvångsmedlen mot de argument som talar emot på grund av integritetsskäl. När tvångs-

medlen efter en sådan prövning framstår som nödvändiga, proportionerliga och försvar-

liga i ett demokratiskt samhälle kan åtgärden tillåtas.140 Min uppfattning av det anförda 

tillvägagångssättet är att utgångspunkten blir att tillåta ett tvångsmedel. Finns det inte 

argument starka nog som talar emot kommer åtgärden att införas. En sådan prövning är 

enligt min mening rimlig, att utöka möjligheterna till användning av ett hemligt 

tvångsmedel eller att införa ett nytt sådant har sin grund i att det brottförebyggande ar-

betet ska kunna ske effektivt. Användning av hemliga tvångsmedel nästintill presumeras 

effektivisera det brottsförebyggandet arbetet. Avgörande blir om åtgärden innebär ett 

för stort integritetsintrång sett till den effektivitet åtgärden har, ett så stort integritetsin-

trång att det inte kan motiveras vara nödvändigt, proportionerligt och försvarligt i ett 

demokratiskt samhälle. 

 

5.4 Proportionalitet 

I förarbeten har uttalats att beträffande all tvångsmedelsanvändning i brottmål får åtgär-

derna användas bara om skälen som talar för att åtgärden vidtas uppväger det intrång 

eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstå-

                                                 

139 Skr 2013/14:60 s 21 
140 Prop 2013/14:237 s 57 
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ende intresse. Denna proportionalitetsprincip presenterades långt tidigare i förarbeten 

men görs gällande än idag.141 Det är således fråga om att åtgärden ska uppväga skälen 

för intrånget, ifrågasättas kan om det endast krävs att skälen väger över en mindre del 

eller om det tydligt och klart ska vara fråga om att skälen för åtgärden uppväger in-

trånget? Något egentligt svar på denna fråga har jag inte funnit. I regeringens senaste 

skrivelse till riksdagen anför regeringen ”att hemliga tvångsmedel medför relativt be-

tydande integritetsintrång kan accepteras, om det belagda behovet och nyttan av dem är 

tillräckligt stora”. Detta uttalande ger enligt min uppfattning dessvärre inte något klart 

svar i denna del utan snarare hänvisar till de analyser av behov och nytta av ett hemligt 

tvångsmedel som ovan presenterades.142 

I tidigare förarbeten anfördes att vad som eftersträvas är en ”ändamålsenlig avvägning 

mellan samhällets behov av tvångsmedel och intresset av skydd för den personliga in-

tegriteten”.143 De brottsbekämpande myndigheterna har och kommer alltid ha behov av 

tvångsmedel med anledning av att deras uppgift och intresse ligger i att bekämpa brotts-

lighet. Enligt min mening är det viktigt att hålla i tanken att det är samhällets behov av 

att denna brottslighet bekämpas på bekostnad av intrång i den personliga integriteten 

som slutligen ska vara avgörande för regleringen eller tillåtelsen till åtgärden. Vikten av 

de enskilda medborgarnas tillit, men också tilliten ur allmän synpunkt lyfts i förarbeten 

fram som en viktig utgångspunkt vid bestämmelserna som berör hemliga tvångsme-

del.144 

I förarbeten redovisas användningen av vissa specifika hemliga tvångsmedel, i syfte att 

undersöka effektiviteten av dessa.145 En redogörelse för en sådan analys är inte nödvän-

dig i denna framställning med anledning av att analysen har sin utgångspunkt i effekti-

viteten av ett visst hemligt tvångsmedel, bl a hemlig rumsavlyssning. Av intresse för 

denna framställning är att se vilka argument och aspekter regeringen anför och lyfter 

fram som de viktigaste i frågan om regleringen av hemliga tvångsmedel.  

 

                                                 

141 Prop 1988/89:124 s 1 
142 Skr 2013/14:60 s 20 
143 Prop 1988/89:124 s 23 
144 Prop 1988/89:124 s 37 
145 Prop 2013/14:237 s 62 ff 
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6 Hemliga tvångsmedel vid organiserande av människosmugg-

ling 

6.1 Inledning 

Det är förknippat med vissa svårigheter att få tillstånd till hemliga tvångsmedel vid 

människosmuggling och organiserande av människosmuggling, något som påvisats 

ovan. Straffskalan vid grov människosmuggling och grovt organiserande av människo-

smuggling är fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. För hemlig övervakning 

krävs att det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än sex månaders fängelse. 

Kvalificeras brottet som grovt kan hemlig övervakning således användas. Hemlig av-

lyssning och hemlig kameraövervakning uppställer krav på att det för brottet inte får 

vara föreskrivet lindrigare straff än två år men lämnar en möjlighet att trots det använda 

respektive åtgärder om straffvärdet kan antas vara minst två år. Svårigheterna i att be-

döma straffvärdet har påtalats, likaså för de brottsförebyggande myndigheternas upp-

fattning att de inte ofta får använda åtgärderna vid människosmuggling i önskvärd ut-

sträckning. 

I det följande ska argument som jag uppfattar vara viktiga, och som beaktats av utred-

ningen och regeringen, beträffande användningen av hemliga tvångsmedel vid bekäm-

pandet av den organiserade brottsligheten presenteras. Det är enligt min uppfattning 

dessa argument som kan appliceras och lyftas fram som skäl för en utökad möjlighet att 

använda hemliga tvångsmedel vid just organiserande av människosmuggling. Den vik-

tiga avvägningen mellan effektivitet av åtgärderna och intrånget i den personliga integ-

riteten belyses likaså. Vidare presenteras en dom från hovrätten i Västra Götaland som 

enligt min mening visar på vikten av hemliga tvångsmedel vid organiserande av männi-

skosmuggling, främst ur bevishänseende. 

 

6.2 Organiserad brottslighet 

Att grov organiserad brottslighet har stor påverkan på samhället är något polisen fram-

hållit. Brottsligheten medför, förutom negativa effekter på den enskilde som drabbas, 
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allvarliga negativa ekonomiska effekter för enskilda och samhället.146 Som ovan påta-

lats, i diskussionen av hur åtgärdens effektivitet mäts, använder polisen sig av flertalet 

olika informationsinhämtningsmetoder i den brottsbekämpande verksamheten. Beträf-

fande den organiserade brottsligheten bedrivs verksamheten generellt i slutna nätverk. 

Detta försvårar för de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till information ge-

nom informatörer.147 I Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel dras slutsatsen att 

organiserad brottslighet är särskilt svårbekämpad och att de brottsbekämpande myndig-

heterna av den anledningen måste använda ett brett spektrum av kartläggnings- och 

spaningsmetoder.148 

Enligt utredningen har den öppna polisen angett att störst behov av hemliga tvångsme-

del är i bekämpandet av den grova organiserade brottsligheten. Det anförs vidare att de 

brottsområden som traditionellt engagerar den grova organiserade brottsligheten är nar-

kotikahantering i alla dess former, människohandel och människosmuggling, varu-

smuggling, grova stölder, rån, utpressning och annan ekonomisk brottslighet.149 Om de 

brott som upptas sker i prioriterad ordning kan inte utläsas. Noteras bör dock att männi-

skosmuggling räknas upp som ett brott vilket engagerar den grova organiserade brotts-

ligheten.  

Av utredningen framgår att de brottsbekämpande myndigheterna har påtalat att verk-

samma inom den organiserade brottsligheten blir alltmer medvetna om de åtgärder som 

de brottsbekämpande myndigheterna har att tillgå och följer den utveckling som sker av 

lagstiftning och praxis på området för hemliga tvångsmedel. De kriminella anpassar sitt 

beteende efter förutsättningarna, vilket exempelvis kan ske genom undvikande att tala i 

telefon som kan vara avlyssnad. De kriminella kommunicerar istället genom möten i 

fordon, lägenheter eller på öppna platser.150 Att personerna som är involverade i den 

organiserade verksamheten håller sig uppdaterade om hur de brottsförebyggande myn-

digheterna arbetar kunde underrättelsetjänstemän vid Rikskriminalpolisen som jag talat 

med vittna om. De talade om hur människosmugglarna ofta ändrar färdväg beroende på 

                                                 

146 Prop 2013/14:237 s 64 
147 Prop 2013/14:237 s 64 
148 SOU 2012:44 s 527 
149 SOU 2012:44 s 245 och SOU 2012:44 s 557 
150 SOU 2012:44 s 247 ff 
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var de brottsförebyggande myndigheterna lade in sina resurser, något som skedde en-

dast ett fåtal dagar efter myndigheternas förändringar.151  

För att de brottsförebyggande myndigheterna ska få tillgång till den kommunikationen 

krävs rumsavlyssning, ett hemligt tvångsmedel som är mer integritetskränkande och 

därmed också ställer högre krav på det brott som är för handen.152 Som tidigare anförts 

beträffande hemlig rumsavlyssning är detta en åtgärd som inte, enligt gällande lagstift-

ning kan användas vid människosmuggling. 

I direktivet till utredningen om de hemliga tvångsmedlen anges att brottsligheten under 

de senare åren har präglats av en ökad internationalisering, förbättrad teknisk kapacitet 

och tydligt organiserade, resursstarka kriminella grupperingar. Utredningen påtalar att 

detta är en uppfattning och försöker vidare undersöka om denna är riktig. I undersök-

ningen behandlas dock framförallt brott som terrorism, spionage och politisk extre-

mism.153 Organiserad brottslighet behandlas i stort, dock med fokus på narkotikabrott 

och smuggling. Beträffande organiserad brottslighet generellt påtalas dock att brottslig-

heten till i hög grad handlar om att hemlighålla verksamheten både i fråga om faktiska 

gärningar och kommunikation. Inom verksamheten läggs stora resurser på att dölja 

brottsligheten för myndigheterna. De brottsförebyggande myndigheterna behöver med 

anledning av detta använda hemliga tvångsmedel i syfte att kartlägga den kriminella 

verksamheten och binda de centrala personerna vid brottsligheten.154 Från utredningens 

konstaterande i denna del är min uppfattning att paralleller från vad utredningen anför, 

om organiserad brottslighet i stort, tydligt kan sammankopplas till organiserande av 

människosmuggling. Problemen med organiserande av människosmuggling uttrycks 

vara att kärnan i brottsligheten inte går att komma åt utan hemliga tvångsmedel.155 

 

                                                 

151 Ahlbäck och Svensson, underrättelsetjänstemän vid Rikskriminalpolisen 
152 SOU 2012:44 s 247 ff 
153 SOU 2012:44 s 174 ff 
154 SOU 2012:44 s 212 
155 Ahlbäck och Svensson, underrättelsetjänstemän vid Rikskriminalpolisen 
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6.3 Smuggling, d v s gränsöverskridande brottslighet 

I Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel talas det om smuggling, varvid min upp-

fattning är att det handlar om smuggling av varor såsom exempelvis narkotika eller 

sprit, inte människor. Vad som anförs beträffande smuggling i utredningen kan trots det 

vara av intresse för människosmuggling enligt min mening. Oavsett om det är varor 

eller människor som smugglas är innebörden av själva smugglingen att någonting, eller 

någon, förs över landgränser. Vid smuggling uppställs krav på organisation, logistik och 

kontakter något som innebär besvär, engagemang och kostnader för gärningspersonerna. 

Dessa är alla variabler som spelar in och innebär att gärningspersonerna inte torde nöja 

sig med en smuggeltur, samtidigt som det inte finns anledning att sluta med verksamhe-

ten om efterfrågan finns.156 Detta är enligt min uppfattning omständigheter som talar för 

att det finns beaktansvärda skäl att vid bekämpandet av organiserande av människo-

smuggling ha tillgång till hemliga tvångsmedel. 

 

6.4 Hemliga tvångsmedel vid människosmuggling 

6.4.1 Straffskalorna 

Straffskalorna för brott har inte bestämts för att tjäna som gräns för tvångsmedelsan-

vändningen.157 Motsatsvis ska inte möjligheten att använda hemliga tvångsmedel vara 

styrande för brottets straffskala. Med det sagt avses att straffminimum för människo-

smuggling inte ska höjas endast med motiveringen att möjliggöra användningen av 

hemliga tvångsmedel. Enligt min mening kan istället, om det finns beaktansvärda skäl 

att i större utsträckning använda hemliga tvångsmedel vid en viss brottslighet, denna 

brottslighet i sådant fall upptas i den brottskatalog som finns i respektive bestämmelse 

av ett hemligt tvångsmedel. Införandet av straffvärdeventilen tjänade visserligen som en 

möjlighet till användning av hemliga tvångsmedel för brott som kan förväntas leda till 

höga straff men denna bedömning av straffvärdet har visat sig vara komplex. Svårighe-

terna i att bedöma ett brotts straffvärde i ett tidigt utredningsskede har påtalats. Även 

                                                 

156 SOU 2012:44 s 214 f (Brå 2005:11) 
157 Prop 2002/03:74 s 34 
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svårigheten att utan hemlig avlyssning visa på att straffvärdet överstiger två år har 

framhållits.158 

 

6.4.2 Västra Götalands HR B2509-08 Dom 2009-12-03 

I syfte att visa på hur viktig tillgången till hemliga tvångsmedel kan vara vid organise-

rande av människosmuggling redogörs nedan för en dom från hovrätten i Västra Göta-

land var den åtalade dömdes för grovt organiserande av människosmuggling.159 I före-

varande fall fanns flertalet medtilltalade som inte hade någon skyldighet att lämna san-

ningsenliga eller fullständiga uppgifter såsom rätten uttryckte det. Hovrätten påtalade att 

medtilltalade kunde ha skilda intressen och därmed frestats att lägga skulden på någon 

annan för att fria eller förringa sin egen inblandning. Vidare angav hovrätten att för fäl-

lande dom krävs att de lämnade uppgifterna ska tåla en noggrann granskning och att det 

måste i princip dessutom finnas någon stödbevisning. Denna stödbevisning uppgavs 

kunna utgöras av avlyssning eller teknisk bevisning. 

Beträffande den del av åtalet som avsåg grovt organiserande av människosmuggling 

angavs i domskälen att det, genom åberopade telefonsamtal, kunde anses klarlagt att det 

var fråga om köp och försäljning av pass i förfalskningssyfte och att det var fråga om 

affärsmässig verksamhet. Rätten ansåg det klarlagt att människosmuggling i vinstsyfte 

hade bedrivits och planlagts i större omfattning av ett nätverk var huvudåtalade varit en 

central del av denna, till stöd för detta angavs vara framförallt det omfattande telefonav-

lyssningsmaterialet. Sammanfattningsvis var det faktorer som att den åtalade hade haft 

en central roll i planläggandet och organiserandet av en verksamhet, som i vinstsyfte 

främjat utlänningars resor till Sverige utan pass och tillstånd som krävs för inresa som 

han döms för grovt organiserande av människosmuggling till två års fängelse.  

Enligt min mening visar hovrättens resonemang på vikten av hemliga tvångsmedel även 

ur bevishänseende, speciellt i situationer var det finns flertalet inblandade personer med 

motsägande uppgifter, vilket är situationen vid organiserad människosmuggling. 

                                                 

158 Se avsnitt 4.11.2 
159 Västra Götalands HR B2509-08 Dom 2009-12-03 
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6.5 Utvecklingen av teknik och brottslighet 

Intresset för att arbeta brottsförebyggande torde enligt min mening inte ha förändrats 

under åren, vad som dock har förändrats är omständigheterna kring brottsligheten. Den 

tekniska utvecklingen går framåt och det brottsförebyggande arbetet måste följa med i 

denna utveckling för att vara fortsatt effektivt. Min uppfattning är att hemliga tvångs-

medel har en stor del i detta. Under åren har de hemliga tvångsmedlen blivit flera till 

antalet och mer integritetskränkande, i huvudsak syftar jag till tillkomsten av hemlig 

rumsavlyssning i denna del. Att värna om den personliga integriteten är enligt min me-

ning fortsatt lika viktig idag som förr, för mig likväl som för lagstiftaren. Det kan synas 

vara så att den personliga integriteten får står åt sidan för de åtgärder som idag föreslås 

och faktiskt vidtas i det brottsförebyggande arbetet. Min uppfattning är dock att det då 

och nu fortsatt handlar om att väga effektiviteten av åtgärden mot det integritetsintrång 

det innebär. Sett ur ett stort perspektiv är min uppfattning att det brottsförebyggande 

arbetet sker för samhällets bästa och för medborgarnas bästa. Jag ser vikten att det 

brottsförebyggande arbetet därmed följer med i den utveckling som sker, hur typen av 

brottslighet utvecklar sig likväl hur tekniken utvecklas. 

Min uppfattning är att huruvida hemliga tvångsmedel bör vara möjligt att använda vid 

organiserande av människosmuggling inte direkt handlar om ifall åtgärden är effektiv. 

Enligt min mening är att hemliga tvångsmedel är en effektiv åtgärd. Ovan har redogjorts 

för hur organiserad brottslighet mest effektivt bekämpas med hemliga tvångsmedel och 

särskilt beträffande människosmuggling.160 Problemen ligger enligt min uppfattning i 

om det anses, eller ska anses, vara beaktansvärt att bekämpa organiserande av männi-

skosmuggling eller inte. Användningen av hemliga tvångsmedel innebär ett integritets-

intrång och det kan ifrågasättas om integritetsintrånget inte är motiverats vid organise-

rande av människosmuggling. 

 

                                                 

160 Se avsnitt 6.2 
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6.6 Integritetsintrång 

Det kan ifrågasättas om intrånget i den personliga integriteten är värd för att mer effek-

tivt bekämpa människosmuggling. Att utvecklingen fortsatt kommer att gå framåt är 

något jag förutsätter. Den fråga som följer från detta antagande är om den fortsatta ut-

vecklingen ska leda till ett accepterande av större intrång i den personliga integriteten i 

samma utsträckning? Vad kommer då att finnas kvar av den personliga integriteten som 

vi idag har skyddad ifråga om brottsbekämpning? Att acceptera intrång in den personli-

ga integriteten ter sig lättare i frågan om åtgärder till skydd för rikets säkerhet. Det är 

när intrången kommer den enskilde närmare som avvägningarna uppfattas som svårare 

enligt min mening. 

Det handlar fortsatt om en avvägning av det hemliga tvångsmedlets effektivitet och det 

integritetsintrång den medför. En sådan avvägning måste ske i varje enskilt fall, vid 

varje revidering av bestämmelserna på området och vid varje nytt hemligt tvångsmedel 

som kan bli aktuellt i framtiden. Samtidigt är min uppfattning att när utvecklingen går 

framåt finns risken att integritetsintrången blir mer omfattande. Om det samtidigt ska 

anses acceptabelt låter sig visas i framtida avvägningar av ett hemligt tvångsmedels 

effektivitet och dess efterföljande integritetsintrång. 

 

7 Avslutande kommentarer 

I framställningen är visat att det finns möjligheter för de brottsförebyggande myndighe-

terna att använda hemliga tvångsmedel vid människosmuggling och organiserande av 

människosmuggling, dock i begränsad utsträckning. Hemlig övervakning av elektronisk 

kommunikation uppställer kravet att det för brottet inte får vara föreskrivet lindrigare 

straff än sex månader, att denna åtgärd således kan användas vid grov människosmugg-

ling och grovt organiserande av människosmuggling är klart. Åtgärden som sådan ger 

de brottsförebyggande myndigheterna tillgång till uppgifter om vem som kontaktat vem 

och under vilken tidpunkt, sammanfattningsvis vad som framgår av telefonlistor. Denna 

information har dessvärre ett begränsat värde ur bevishänsyn för de brottsförebyggande 

myndigheterna. För hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och kameraöver-

vakning ska det för brottet inte vara föreskrivet lindrigare straff än två års fängelse. 
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Straffventilen lämnar dock en möjlighet att trots det tillämpa åtgärderna vid grov män-

niskosmuggling och grovt organiserande av människosmuggling. Vad de brottsbekäm-

pande myndigheterna behöver visa är att straffvärdet för det aktuella brottet överstiger 

två års fängelse. Möjligheten att visa detta är nästintill obefintlig utan hemlig avlyssning 

av elektronisk kommunikation. Det brottsbekämpande myndigheterna ställs här inför ett 

moment 22.  

Min uppfattning är att det är beaktansvärt att förebygga den organiserade brottsligheten 

vilket även har lyfts i förarbeten likväl som poängterats av de brottsbekämpande myn-

digheterna. Den organiserade människosmugglingen tycks dock inte ha uppmärksam-

mats av lagstiftaren i den utsträckning den förtjänar enligt min mening. Med hänvisning 

till de uppgifter som presenterats i framställningen som visar hur den organiserade 

brottsligheten utnyttjar människor i utsatta situationer och samtidigt omsätter stora 

summor pengar, betvivlar jag att situationen undgått lagstiftaren. Enligt min mening kan 

det ifrågasättas om lagstiftaren inte anser att det är beaktansvärt nog att bekämpa män-

niskosmuggling och den organiserade brottsligheten. 
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