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Under slutet av 1900-talet har polis och andra brottsbekämpande samhällsorgan kom-
mit att använda alltmer tekniskt sofistikerade metoder i arbetet med att förebygga och
utreda brott. Telefonavlyssning och kameraövervakning är vardagsmat sedan länge
inom polisarbetet. Buggning genom dolda mikrofoner i bostäder och på allmänna plat-
ser förekommer också sedan viss tid i varierande utsträckning i olika länder. Idag är
buggning tillåtet i Danmark och Finland och förslag till lagreglering föreligger i både
Norge och Sverige

Mot samhällets intresse av en effektiv brottsbekämpning står medborgarnas behov
av och rätt till personlig integritet. Ingen vill bli avlyssnad i sitt eget hem eller över-
vakad av en kamera på allmänna platser. Samtidigt finns starka krav från medborgar-
na att samhället i första hand skall kunna skydda dem mot brottsliga angrepp och i
andra hand avslöja och lagfora dem som bryter mot lagarna.

Det är i skärningspunkten mellan dessa två, ibland oförenliga, intressen, som en del
av dagens rättssäkerhetsdebatt äger rum. Effektiva efterforskningsmetoder ja, men till
vilket pris?

Claes Borgström är född 1944, jur. kand. 1975 och blev advokat 1980. Han arbetar
sedan drygt tio år uteslutande med brottmål Borgström är sedan 1994 ledamot av
Sveriges Advokatsamfunds disciplinnämnd. Han har skrivit böckerna «Buller och
avgaser, slutplädering i Birkagårdsmålet» (red. 1987) och «Rättegången om mordet på
Olof Palme» (1991).

1. Inledning

Polisintendent Adam Dalgliesh vid Scotland Yard använder i grunden inte särskilt
mycket mer sofistikerade efterforskningsmetoder än vad Sherlock Holmes gjor-
de 100 år tidigare. Dalgliesh är polismannen som löser mordfallen i P D James'
detektivromaner, senast i «A Certain Justice» från 1997 («Ett slags rättvisa», i
svensk översättning). Det förefaller som Dalgliesh själv, i sin egenskap av polis-
befäl, skulle kunna besluta om till exempel buggning (jfr. Guidelines On the Use
of Equipment In Police Surveillance Operations, utfärdade av The Home Office
år 1984) men han förlitar sig på mer traditionella utredningsmetoder.

Frågan är om Dalgliesh inget annat är, än just en romantiserad, hopplöst för-
åldrad romanhjälte. Är polisen chanslös i sitt arbete med att förebygga och klara
upp brott om man inte har möjlighet att utnyttja teleavlyssning, teleövervakning,
buggning, annan teknisk avlyssning, kameraövervakning och andra mer eller
mindre sofistikerade efterforskningsmetoder?
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Chanslös, skulle väl ingen företrädare för de brottsbekämpande myndigheter-
na hävda, men budskapet är tydligt: Utan rätt att utnyttja alla moderna tekniska
hjälpmedel står man sig slätt mot organiserad brottslighet, kriminella gängbild-
ningar och terrorism. Vid samtal med företrädare för den svenska Buggnings-
utredningen framhöll till exempel representanter för Polismyndigheten i
Köpenhamn att det var svårt att förstå hur man i länder som inte tillåter buggning
kan bekämpa den allvarliga organiserade brottsligheten (SOU 1998:46, sid 175).

Eftersom det är fråga om att beivra synnerligen allvarlig brottslighet får inte
bara integritetssynpunkter utan även rättssäkerhetsaspekter stå tillbaka jämfört
med vad som eljest gäller, hävdar de som tillskyndar att samhället beviljar sig
självt långtgående befogenheter i det brottsbekämpande arbetet.

Vilket förhållningssätt man väljer till vilka efterforskningsmetoder polisen bör
ha rätt att utnyttja är beroende av ett flertal faktorer: hur man bedömer respek-
tive metods effektivitet, hur man ser på betydelsen av ofrånkomliga integritets-
kränkningar och hur man väger risken för att enskildas rättssäkerhet äventyras
eller helt åsidosätts mot chansen att andra människors rättstrygghet ökar. Många
andra aspekter påverkar naturligtvis ställningstagandet, till exempel vilken bety-
delse man tillmäter att varje utvidgning av samhällets övervakningsmöjligheter
banar väg för ytterligare framtida utvidgningar.

2. Aktuella efterforskningsmetoder

Under denna rubrik avser jag att att redovisa några av de viktigaste teknikerna
som används i polisiärt spanings- och utredningasarbete. Jag kommer också att
kort beröra hur det rättsliga regelsystemet kan se ut med avseende på användan-
det av de olika metoderna. Redovisningen är varken heltäckande med avseende
på förekommande efterforskningsmetoder eller fullständig under respektive rub-
rik utan endast avsedd att utgöra en utgångspunkt för en diskussion om framtida
utvecklingsmöjligheter och behov sett från rättssäkerhetssynpunkt.

2.1 Hemlig teleavlyssning

Hemlig teleavlyssning innebär att telemeddelanden som förekommer till eller
från ett telefonnummer i hemlighet antingen avlyssnas eller också spelas in på
band eller bådadera. Även meddelanden till exempelvis en telefax eller genom
elektronisk post faller under begreppet «telemeddelande».

Den rättsliga regleringen är likartad i Sverige, Danmark och Finland medan
Norge har en mer restriktiv lagstiftning. Hemlig teleavlyssning kan tillåtas vid
särskilt allvarlig brottslighet (i Sverige vid förundersökning som avser brott där
minimistraffet är två års fängelse, i Danmark vid utredning om brott som kan
straffas med fängelse i sex år eller mer, i Finland vid utredning av särskilt upp-
räkande brott av allvarligt slag). I Norge är teleavlyssning endast tillåten i sam-
band med utredning av brott mot rikets säkerhet och av narkotikabrott.
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Generellt gäller att någon måste vara skäligen misstänkt för brottet, att det
skall finnas behov av åtgärden, att avlyssningen endast får ske för avsett ändamål
och att det skall föreligga en proportionalitet mellan åtgärden och menet, det vill
säga integritetskränkningen.

Beslut om hemlig teleavlyssning fattas av domstol. Den som är föremål för
avlyssning underrättas inte. Någon möjlighet att överklaga ett tillståndsbeslut
föreligger därmed inte.

I Danmark utses ett «offentligt ombud», en av domstolen förordnad advokat
som har till uppgift att tillvarata den misstänktes intressen vid prövning av frå-
gan om teleavlyssningen. Advokaten har rätt att yttra sig och också överklaga rät-
tens beslut. En liknande ordning är på förslag i såväl Norge som Sverige.

2.2 Hemlig teleövervakning

Hemlig teleövervakning innebär att uppgifter inhämtas i hemlighet rörande tele-
meddelanden till och/eller från ett visst telefonnummer. Information kan erhållas
om vilka telefonnummer som ringts upp, från vilka nummer samtal inkommit,
vid vilka tidpunkter samtalen förekommit och hur långa samtalen varit. När det
gäller mobiltelefonabonnemang kan man också få reda på inom vilket geo-
grafiskt område både den uppringande och den uppringde befinner sig. Med
«telemeddelande» avses, som angivits ovan, meddelande till ett telefonnummer,
en kod eller annan teleadress.

Den rättsliga regleringen är likartad den som gäller i samband med hemlig
teleavlyssning. Hemlig teleövervakning kan dock tillåtas redan vid mindre all-
varliga brott, i Sverige vid utredning av brott för vilket inte är stadgat lindrigare
straffan fängelse i sex månader eller narkotikabrott (straffminimum fängelse i 14
dagar). Såsom vid hemlig teleavlyssning krävs att någon är skäligen misstänkt
för brottet. Ändamåls-, behovs- och proportionalitetsprinciperna skall iakttagas.

När det gäller sådan information som kan inhämtas om mellan vilka telefon-
abonnemang som samtal förekommit, vid vilka tidpunkter och under hur lång tid,
gäller, i vart fall i Sverige, särskilda förhållanden. Enligt telelagen från år 1993
är den som driver televerksamhet skyldig att till åklagar- eller polismyndighet
lämna ut uppgifter om förekomsten av meddelanden mellan olika telenummer
om det begärs i samband med utredning om brott som förskyller fängelse i minst
två år. I svenska rättegångar är det sedan många år vanligt att sammanställning-
ar över telekontakter mellan misstänkta åberopas som bevisning. Polis och åkla-
gare kan sålunda i efterhand från teleoperatörer inhämta samma uppgifter som
enligt bestämmelserna om hemlig teleövervakning förutsätter ett domstolsbeslut.

2.3 Hemlig kameraövervakning

Hemlig kameraövervakning innebär att fjärrstyrda TV-kameror eller andra lik-
nande instrument används för optisk personövervakning i samband med en
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brottsutredning. Den rättsliga regleringen är likartad den som gäller vid hemlig
teleavlyssning. I Sverige krävs att någon är skäligen misstänkt för ett brott där
minimistraffet är fängelse i två år. Åtgärden skall vara av synnerlig vikt för utred-
ningen och får endast avse sådan plats där den misstänkte kan antas komma att
uppehålla sig.

2.4 Dolda kroppsmikrofoner

Spanings- eller utredningsmetoden att använda dold kroppsmikrofon är inte lag-
reglerad i Sverige. Allmänt gäller att det är straffritt att i hemlighet spela in ett
samtal som man själv deltar i. Detta gäller såväl samtal som sker i närvaro av
annan eller andra deltagare som telefonsamtal. Polisiärt torde metoden huvud-
sakligen användas för att säkra bevis, så kallad bevisprovokation, men kan också
tänkas komma till användning i samband med spaning. Även om något lagligt
hinder inte föreligger mot inspelning av samtal, så länge minst en av deltagarna
känner till inspelningen, så har metoden i Sverige utsatts för kritik av bland andra
Justitieombudsmannen vid flera tillfällen, redan innan Europakonventionen den
1 januari 1995 kom att gälla som svensk lag.

I ett mål i Europadomstolen (Fallet A. mot Frankrike, 40/1992/385/463) fäll-
des Frankrike för brott mot konventionens artikel 8. En poliskommisarie föran-
staltade om inspelning av ett telefonsamtal från kommissariens tjänsterum mel-
lan ett «vittne» och en person som ville tubba vittnet att begå ett mord. (Mer om
Europakonventionens regler nedan.)

2.5 Pejling

Med pejling menas att man fäster en elektronisk sändare på det objekt som skall
kontrolleras. Det vanligaste är förmodligen att sändaren anbringas på ett fordon
men det finns idag inget tekniskt hinder mot att exempelvis fästa den i en persons
kläder. Metoden är inte särskilt lagreglerad och därigenom tillåten så länge inte
själva anbringandet förutsätter överträdelse av bestämmelserna om till exempel
hemfridsbrott eller olaga intrång.

2.6 Buggning

Med buggning avses avlyssning av samtal som sker i förtrolighet mellan män-
niskor i enrum eller på platser eller i sammanhang där allmänheten inte har till-
träde. Samtalet tas upp genom ett tekniskt hjälpmedel som möjliggör återgivning
av ljud.

Avlyssning kan ske med hjälp av olika tekniker varav här endast skall nämnas
några.

Ett samtal kan uppfångas genom användande av mikrofon, som måste placeras
i närheten av ljudkällan. Så kallade närverkande mikrofoner kan göras mycket
små och ges formen av till exempel en manschettknapp eller en cigarettändare.
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Kontaktmikrofoner tar upp vibrationer i exempelvis en husvägg. En använd-
ningsmöjlighet är att ansluta en sådan mikrofon till en spik, som drivs in i en väg-
gen till det rum som man vill avlyssna.

Det finns också avstånds verkande mikrofoner som kan ta upp ljud på ett av-
stånd om mer än 100 meter.

En annan metod är att använda radiosändare. Dessa kan idag framställas i
miniatyrformat och placeras på ett sätt så att de är i det närmaste omöjliga att
upptäcka. Sändaren kräver en strömkälla och ännu så länge har inte miniatyrise-
ringen av batterier gått lika långt som när det gäller sändarna. En sändare kan
emellertid anbringas i en telefon och ta sin energi från telenätet.

Även lasertekniken kan användas för avlyssning. Genom satellitnavigation
har möjligheterna till avlyssning tillförts en ny dimension. Man kan idag med
hjälp av en enkel utrustning för satellitnavigation fastställa en näst intill exakt
position för ett rörligt föremål, något som förändrar förutsättningarna att avlyss-
na personer som till exempel färdas i en bil.

Det saknas anledning att i denna artikel närmare beskriva de tekniska möjlig-
heterna för avlyssning. Klart är att utvecklingen mot alltmer sofistikerade och svår-
upptäckta arrangemang är snabb och ingalunda tycks befinna sig vid vägs ände.

Varken i Norge eller Sverige är buggning idag tillåten, möjligen med reserva-
tion för att en nödsituation skulle kunna åberopas som straffrihetsgrund.

I Finland kan domstol ge tillstånd till så kallad teknisk avlyssning, buggning.
Förutsättningarna är att någon är skäligen misstänkt för ett brott där minimistraf-
fet är fyra års fängelse eller att brottsmisstanken gäller narkotikabrott. Vidare
krävs att det finns anledning att anta att åtgärden är av synnerlig vikt för utred-
ningen. Avlyssning får endast ske då den misstänkte befinner sig på en allmän
plats och således inte exempelvis i hans hem.

Som nämnts ovan kan tillstånd ges till buggning även enligt dansk rätt. En för-
utsättning är att det gäller utredning om brott som har medfört eller kan medföra
fara för människors liv eller välfärd eller för betydande samhällsintressen. I prax-
is har tillstånd till buggning lämnats i samband med utredningar om smuggling
av cannabisharts av större mängder. Vid fara i dröjsmål kan polisen fatta beslut
om avlyssning, ett beslut som inom 24 timmar måste underställas domstols pröv-
ning. I samband med domstolsprövningen förordnas en advokat med uppgifter
som redogjorts för ovan. Buggning kan användas överallt, således även i bostä-
der eller andra privata områden.

I både Norge och Sverige föreligger för närvarande (årsskiftet 1998/99) för-
slag att införa regler som tillåter buggning under vissa förutsättningar.

Enligt det norska förslaget (NOU 1997: 15) skall buggning få användas vid
utredning om brott och försök till brott som kan medföra fängelse i mer än tio år.
Om buggningen begränsas till allmänna platser kan tillstånd ges redan vid utred-
ning om brott som kan föranleda fängelse i mer än sex år. Tillstånd skall enligt
förslaget inte få ges för längre tid än två veckor.
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Det svenska förslaget (SOU 1998:46) innebär att huggning skall kunna ske vid
förundersökning angående brott som har ett minimistraff på fyra års fängelse
samt därutöver vid utredningar rörande grovt narkotikabrott och grov varu-
smuggling avseende narkotika (i båda fallen utgör straffminimum fängelse i två
år). Liksom beträffande andra tvångsmedel krävs att någon är skäligen misstänkt
för brottet, att åtgärden bedöms vara av synnerlig vikt för utredningen och att det
föreligger proportionalitet. Åtgärden får vidtas utan geografiska begränsningar
förutsatt att den sker på en plats där den misstänkte kan antas komma att uppe-
hålla sig.

2.7 Europakonventionen

Konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläg-
gande friheterna antogs den 4 november 1950 av Europarådet.

Enligt artikel 8:1 har var och en rätt till skydd för sitt privatliv och familjeliv,
sitt hem och sin korrespondens. Bestämmelsen innefattar skydd mot intrång i
meddelanden av olika slag mellan människor och avser bland annat övervakning
med hjälp av kamera, genom teleavlyssning eller huggning.

Artikel 8:2 stadgar att undantag får göras men endast genom lagstiftning.
Skyddet får begränsas endast om det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle
med hänsyn till bland annat landets yttre säkerhet, den allmänna säkerheten, lan-
dets ekonomiska välstånd, förebyggande av ordning eller brott.

Europadomstolen har prövat flera anmälningar om brott mot rätten till skydd
mot avlyssning (såväl teleavlyssning som huggning).

3. Samhällets behov av effektiva övervakningsmetoder - brottslig-
hetens utveckling

Det är självklart att de brottsbekämpande myndigheterna har ett önskemål om att
dels ha möjlighet att utnyttja all modern tekonologi i sitt arbete och dels att så få
hinder som möjligt skall ställas upp vad gäller användandet. Detta önskemål,
eller behov, om man vill, gäller alldeles oavsett om brottsligheten ökar eller blir
grövre eller mer samhällsfarlig. Från brottsbekämpningssynpunkt kan alltid häv-
das att det saknas anledning att inte utnyttja all tillgänglig teknik. Varje inskränk-
ning av rätten att använda tekniska hjälpmedel som exempelvis teleavlyssning
begränsar möjligheterna att såväl förebygga som utreda brott.

Under föreläsningar vid Polishögskolan i Stockholm möts jag ofta av uppfatt-
ningen att lagstiftning till skydd för den personliga integriteten endast är ägnad
att försvåra polisens arbete och därmed enbart av ondo. Den attityden är för-
visso vanligare bland yngre och mindre erfarna poliser men kan i mer nyanserad
form förekomma även hos poliser med längre tjänstgöringstid och i befälsställ-
ning.

En av de grundläggande frågorna är emellertid hur effektiva de moderna efter-
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forskningsmetoderna är. Leder exempelvis telefonavlyssning eller huggning i
någon större utsträckning till att brott klaras upp? Eller kanske snarare - hur ofta
förekommer det att teleavlyssning eller huggning har haft avgörande betydelse
för att misstänkta kunnat ställas inför rätta och dömas?

Frågan är naturligtvis svår att besvara och någon egentlig forskning föreligger
inte om denna frågeställning. Det kan på goda grunder antas att moderna efter-
forskningsmetoder många gånger bidragit till att brott kunnat utredas men den
intressanta frågan i dessa fall är om ett uppklarande hade kunna ske ändå, fast i
så fall kanske senare och/eller till större kostnad.

Hur vanligt förekommande är det att man i efterhand kan konstatera att en
brottsutredning inte hade kunnat leda till ett uppklarande om inte någon (eller
några) av de moderna efterforskningsmetoderna hade fått användas?

Ett argument för att polisen måste ha möjlighet att utnyttja modern teknik utan
alltför stora begränsningar är att brottsligheten under senare tid ändrat karaktär.
Den har blivit grövre, den är mer organiserad och den är i större utsträckning än
förr gränsöverskridande. Dessutom, hävdas det, använder de kriminella själva
modern utrustning av olika slag för att planera, genomföra och dölja brott.

Frågan är emellertid hur det faktiskt ligger till. Det är tveksamt om påståendet
att brottsligheten i olika hänseenden blivit mer avancerad och grövre är riktigt. I
vart tycks det inte föreligga någon forskning som bekräftar någon dramatisk
utveckling i den riktningen.

I sammanhanget brukar nämnas de organiserade kriminella mc-gängen, den
ökande organiserade brottsligheten som emanerar från forna Sovjetunionen och
den tilltagande narkotikasmugglingen inom EU-länderna.

Som jag återkommer till i slutet av artikeln bör bevisbördan för de moderna
efterforskningmetodernas effektivitet liksom för påståendet om brottslighetens
utveckling ligga på dem som förespråkar metodernas användning.

4. Efterforskningsmetoderna och rättssäkerheten

Rättssäkerhet kan definieras på något olika sätt men innebär i princip att den
enskilde genom ett tydligt och fast regelsystem skall vara skyddad mot att på ett
oförutsebart och godtyckligt vis utsättas för tvångsåtgärder eller andra ingrepp i
den personliga integriteten från statens sida.

Tillgång till opartiska domstolar och till juridiskt biträde liksom rätten till en
«fair trial» i övrigt (jämför Europakonventionen artikel 6) ingår naturligtvis
också bland de kriterier som förutsätts för att man skall kunna tala om att rätts-
säkerhet föreligger.

Den som är anklagad för brott skall vidare veta vad han är anklagad för och
på vilka grunder samt ha rätt att ta del av den bevisning som åberopas mot
honom. Enligt artikel 6 Europakonventionen skall den anklagade äga rätt att
«förhöra eller låta förhöra vittnen, som som åberopas mot honom».
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Varken hemliga vittnen eller hemligt skriftligt material får åberopas mot
någon i en straffrättsprocess om rättssäkerhetsintresset skall kunna anses upp-
fyllt. (I Sverige kan rätten att ta del av material som åberopas mot en utlänning
inskränkas vid prövning av frågan om utvisning med stöd av lagen om särskild
utlänningskontroll, tidigare kallad terroristlagen. Vid rättegång där denna lag til-
lämpas är uppenbarligen rättssäkerheten för den enskilde inskränkt.)

En anklagelse om brott skall således prövas av en opartisk domstol vid en
offentlig rättegång där endast känt material får åberopas som bevisning mot den
anklagade. Åberopas till exempel innehållet i avlyssnade telefonsamtal måste
uppspelning av samtalet ske eller alternativt utskrift av samtalet läsas upp.

Ett allvarligt rättssäkerhetsproblem är att domstolen, men inte den anklagade,
kan känna till innehållet i avlyssnade telefonsamtal eller buggade samtal som inte
åberopas som bevisning vid den rättegång där skuldfrågan avgörs. Detta torde i
själva verket vara vanligt förekommande. Vid återkommande framställningar om
rätt till förlängning av ett tillstånd till teleavlyssning eller buggning redovisar
åklagaren för domstolen vad som framkommit under dittillsvarande avlyssning.
Om åklagaren sedan väljer att avstå från att åberopa avlyssningen som bevisning
kan den ändå komma att påverka domstolens beslut. Om en anklagad under rät-
tegången till exempel förnekar att han haft telefonkontakt med en viss angiven
person kan situationen vara den att domstolen då vet att han ljuger. Den ankla-
gade går miste om möjligheten att förklara lögnen eftersom han inte vet att han
är avslöjad.

Rättssäkerheten är för övrigt allvarligt åsidosatt redan på det stadium åklaga-
ren begär att den misstänkte skall frihetsberövas på grund av brottsmisstanke.
Vid häktningsförhandling(ar) redovisas inte för den misstänkte att han varit före-
mål för exempelvis teleavlyssning. Rättens beslut i häktningsfrågan får endast
grundas på vad som förekommit vid häktningsförhandlingen. Samtidigt kan
samme åklagare för samme domare någon dag före häktningsförhandlingen, i
samband med begäran om förlängt tillstånd till teleavlyssning, i detalj ha redo-
visat (påstått) komprometterande uppgifter från avlyssnade samtal. Den domare
torde knappast existera, som i praktiken kan bortse från en sådan kunskap vid
bedömande om en person som är misstänkt för ett allvarligt brott skall släppas fri
eller inte.

Ytterligare en aspekt på rättssäkerheten är värd att nämna. Det är inte tillräck-
ligt att regelsystemet garanterar rättssäkerheten eller att det finns institutioner
som uppfyller de krav som måste ställas på dem som tillämpar reglerna. Det
måste också förekomma en systematiserad (och rättssaker) utvärdering och kon-
troll av rättstillämpningen. Först då föreligger förutsättningar att bedöma såväl
om regelsystemet är rättssäkert som om institutionerna står för en rättssaker til-
lämpning. Kravet på kontroll och utvärdering är naturligtvis extra starkt i de fall
där en misstänkt/anklagad inte ens i efterhand får vetskap om att han i hemlighet
varit föremål för spaning och övervakning.
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5. Problem

a) Som jag redovisat ovan förekommer att domstolen får del av överskottsinfor-
mation som kan komma att påverka såväl beslut i tvångsmedelsfrågor som av-
göranden i samband med huvudförhandling.

b) Tillstånd till exempelvis teleavlyssning eller buggning är preciserade med
avseende på bland annat viss/vissa misstänkta och visst/vissa brott. Vid avlyss-
ning erhåller polisen ofta överskottsinformation med avseende på andra brott än
det för vilket tillståndet givits och också beträffande andra mistänkta än den
beslutet avser. Det föreligger ingen reell möjlighet att kontrollera att inte sådan
information används på ett otillbörligt sätt, till exempel sparas i någon form i
strid med gällande regler. Den information som polisen på detta sätt «av misstag»
får del av kan komma att användas i spanings- eller utredningssammanhang där
telavlyssning, buggning eller andra liknande integritetskränkande metoder inte
skulle ha tillåtits.

c) Som nämnts ovan förordnas i Danmark ett ombud för den misstänkte i sam-
band med prövning av frågan om tillstånd till hemliga integritetskränkande åtgär-
der. Såväl det svenska som det norska ovannämnda förslaget innehåller regler om
offentligt ombud. Det föreligger uppenbar risk att ombudet blir en typ av «giss-
lan» för att garantera rättssäkerheten. Många gånger är det endast den som själv
är berörd som kan värdera viss typ av information, till exempel tips från anony-
ma eller namngivna personer, spaningsuppgifter om att den misstänkte samman-
träffat med kända kriminella personer etc.

d) Alla moderna efterforskningsmetoder fångar med nödvändighet upp en
mängd uppgifter som berör helt oskyldiga människor. Buggning som tillåts ske i
hemmiljö är särskilt integritetskränkande. Någon möjlighet till kontroll av att inte
information missbrukas rörande människor som inte har med den aktuella brotts-
misstanken föreligger inte.

6. Avslutande synpunkter

De moderna efterforskningsmetoderna är ofta starkt integritetskränkande. Det
föreligger ingen klar och otvetydig redovisning av metodernas effektivitet.
Därigenom är det tveksamt om vinsterna från brottsbekämpningssynpunkt över-
väger nackdelarna.

Inte heller ett långtgående regel- och kontrollsystem kan säkerställa att miss-
bruk inte förekommer med avseende såväl på genomförande av övervaknings-
åtgärder som behandling av erhållen information.

Oskyldiga personer kommer ofrånkomligen att i allt större utsträckning utsät-
tas för intrång i den personliga integriteten. Förutom att detta medför en kränk-
ning i sig finns också risk att människors allmänna känsla av trygghet i till exem-
pel hemmen eller på andra platser urholkas.
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När samhället tillgriper mer avancerade och förfinade efterforskningsmetoder
sker med lagbundenhet en anpassning från grupper som bedriver kriminell verk-
samhet i organiserad form. En så kallad spiraleffekt är oundviklig vilket leder till
behov/krav på ytterligare förfinad teknik som medger än mer avancerade över-
vakningsmetoder och därmed än grövre integritetskränkningar.

Någonstans går en gräns där samhällets övervakning av medborgarna i brotts-
bekämpande syfte blir kontraindicerat och istället för rättstrygghet skapar just
otrygghet och rättsosäkerhet. Var denna «smärtgräns» går kan man ha olika upp-
fattning om men knappast om dess existens.

De moderna övervakningsmetoderna för osökt tankarna till George Orwells
«1984» även om Orwells roman avsåg totalitära samhällen där till och med tan-
kefrihet var avskaffad. I Datainspektionens yttrande till den svenska regeringen
över Buggningsutredningens betänkande (ovannämnda SOU 1998:46) beskrivs
ett exempel på framtida övervakningsmetoder: «Neurala nätverkssystem går ett
steg längre. De är byggda som små kackerlackor; så snart ljuset släcks kravlar de
ut från sina gömställen och börjar sin övervakning. Japanska forskare har utveck-
lat den här idén vidare så att de kan kontrollera och manipulera riktiga kacker-
lackor genom att plantera in mikrofoner och elektroner i deras kroppar.»

Polisintendent Adam Dalgliesh är kanske inte alltid lika effektiv som sina kol-
leger, som övervakade medborgarna för Storebrors räkning, men han lever defi-
nitivt i ett mänskligare samhälle.


