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Sammandrag: Besöksförbudets effektivitet har under de senaste åren ifrågasatts på grund 

av bristande övervakning. I slutet av år 2021 publicerade justitieministeriet ett betänkande 

med förslag om effektivisering av förbudet med hjälp av elektronisk övervakning. 

Utgångspunkten i avhandlingen är detta betänkande. Den aktuella frågan är om elektronisk 

övervakning av besöksförbud kan anses vara en för stor inskränkning i den övervakades 

grundläggande fri- och rättigheter. Elektronisk övervakning används i Finland idag vid 

straffpåföljderna övervakningsstraff och övervakad frihet på prov samt tvångsmedlen 

förstärkt reseförbud och häktningsarrest. En analys av motiveringen till godtagbarheten och 

proportionaliteten av inskränkningen i de grundläggande fri- och rättigheterna vid nämnda 

straffpåföljder och tvångsmedel är av särskild betydelse i avhandlingen.   

I Sverige kan ett kontaktförbud övervakas med hjälp av elektronisk 

övervakning. Det är väsentligt att närmare analysera hur Sverige motiverat inskränkningen 

i de grundläggande fri- och rättigheterna. En direkt jämförelse av diskussionen är dock inte 

möjlig, eftersom Finlands och Sveriges grundrättighetssystem skiljer sig åt. Genom analysen 

av Sveriges diskussion belyses vikten av att beakta den skyddades synvinkel och 

omständigheten att en enskild individ riskerar bli utsatt för brott.  

Alternativa åtgärder som kunde innebära en lindrigare inskränkning är 

relevanta att behandla. Alternativen kunde vara att en förutsättning för elektronisk 

övervakning är en tidigare överträdelse av förbudet samt möjligheten att variera teknisk 

utrustning med hänsyn till omständigheterna, till exempel övervakning enbart med GPS-

positionering. Alternativen är fördelaktiga ur den övervakades synvinkel men ofördelaktiga 

ur den skyddades synvinkel.  

Avhandlingen resulterar i en diskussion över betydelsen av att skydda en 

enskild individ, men även att undvika inskränkningar i de grundläggande fri- och 

rättigheterna som möjligtvis inte är särskilt proportionerliga. Utifrån diskussionen om 

nämnda straffpåföljder och tvångsmedel kunde man dra slutsatsen om att inskränkningen 

vid elektronisk övervakning av besöksförbud kunde uppfattas vara alltför omfattande. 

Däremot, enligt analysen av Sveriges diskussion, belyses vikten av att beakta att syftet är att 

skydda en enskild individ. I den fortsatta beredningen av lagförslaget vore det således 

väsentligt med en djupare analys av inskränkningens betydelse i jämförelse med vikten av 

att skydda en enskild individ. Ett nytt separat utlåtande av grundlagsutskottet om 

skyddsåtgärdens grundrättighetsingripande karaktär är önskvärt.  
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1 INLEDNING 

”Inte ändrade det [besöksförbudet] min situation så mycket, snarare förvärrades den. Min 

man fortsatte som förut, polisen hämtade honom, tog honom i förvar och så kom han ut 

följande dag. Så här höll det på. [...] Det är inget som stoppar en person att 

fortsättningsvis skada eller störa den andra.” 

– anonym persons berättelse för Svenska Yle1 

1.1 Bakgrund 

Lagen om besöksförbud (898/1998; BesökförbudL) trädde i kraft den 1 januari 1999.2 

Avsikten med lagstiftningen var att besöksförbudet skulle fungera som ett medel som en 

person som känner sig hotad eller trakasserad, alternativt en åklagar-, polis- eller 

socialmyndighet å personens vägnar, kan ansöka om vid tingsrätten för att erhålla ett 

framtida skydd mot eventuella rättskränkningar och således på förhand kunna avvärja brott.3 

Ett besöksförbud kan enligt 2 § 1 mom. i BesökförbudL meddelas om det finns grundad 

anledning att anta att den person mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot 

den persons liv, hälsa, frihet eller frid som känner sig hotad eller på annat sätt allvarligt 

trakassera denna.4 Därför har BesökförbudL ofta ansetts vara den viktigaste lagändringen 

för tryggandet av skyddet för våldsoffer och besöksförbudet ett viktigt medel för att ingripa 

vid våld i nära relationer.5 Å andra sidan har det under en längre tid, men särskilt under de 

senaste åren, ifrågasatts om besöksförbudet överhuvudtaget är en effektiv skyddsåtgärd och 

 
1 Yle 2018a. 
2 En viktig grund till ikraftträdandet av lagen var utvecklingen av diskussionen om våld i nära relationer och 

lagstiftning om besöksförbud på internationellt plan, särskilt ikraftträdandet av CEDAW-konventionen år 1986 

och anslutningen till EMRK år 1989. Se Niemi-Kiesiläinen (idag Niemi) 2004, s. 19–20 och Kotanen 2013, s. 

98. Dessutom har Europarådet i Istanbulkonventionen, som trädde i kraft år 2015 i Finland, förutsatt att det i 

staternas lagstiftningar bör finnas bestämmelser om besöksförbud (art. 52 och 53). 
3 RP 41/1998 rd, s. 12. Se även Rautio 2021, kapitel XI Erityiset prosessilajit ja vaihtoehtoinen riidanratkaisu 

– 2. Erityisiä rikosprosessilajeja – Lähestymiskieltomenettely – Yleistä – Indispositiivinen asia, och Helminen 

et al. 2000, s. 94. En anhållningsberättigad tjänsteman kan meddela ett tillfälligt besöksförbud innan ett 

slutgiltigt besöksförbud meddelas av tingsrätten. Om tillfälligt besöksförbud, se Rautio 2004, s. 852–857, 

Niemi – Majlander 2017, s. 765 och Rantala et al. 2008, s. 96–101. 
4 Enligt 2 a § i BesökförbudL bör man vid bedömning av förutsättningarna bland annat beakta sannolikheten 

för att den person mot vilken förbudet avses gälla kommer begå brott ifall ett förbud inte meddelas. Ett 

synnerligen vägande skäl är tidigare brott till exempel mot personen förbudet avses skydda. Se RP 41/1998 rd, 

s. 17 och Frände 2012, s. 342. Vanliga brott som kan finnas som grund är till exempel misshandel eller olaga 

hot. Se Ropponen 1999, s. 30–32. Jmf. HD 2021:50 om trakasserier via sociala medier.  
5 Se till exempel Niemi-Kiesiläinen 2004, s. 20, Niemi 2010, s. 1256 och Häkkänen et al. 2003, s. 202. EMRD 

har ansett att besöksförbudet har en central roll i staternas skyldighet att skydda offer för våld i nära relationer. 

Se EMRD-fallen Case of E.S. and Others v. Slovakia och Case of Kalucza v. Hungary. Se även Kotanen 2013, 

s. 97–115. Våld i nära relationer innebär våld mellan familjemedlemmar eller andra som lever i ett nära 

förhållande med varandra och som ofta sker i hemmet och fungerar ofta som ett samlingsbegrepp för allt våld 

som sker i hemmet. Se närmare Niemi-Kiesiläinen 2004, s. 25. 
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således ifall besöksförbudet uppfyller sitt syfte. Diskussionen har förts både i media och i 

den politiska debatten.6  

Kritiken riktad mot besöksförbudet och dess effektivitet har i synnerhet sin grund i den 

bristfälliga övervakningen av förbudet. Bristen på effektiv övervakning har bidragit till 

åtskilliga polisanmälningar om överträdelser av besöksförbudet. Under åren 2015–2020 

meddelade polisen ungefär 250 besöksförbud per år och tingsrätten ungefär 1 200 

besöksförbud. Under de senaste åren har det till polisen inkommit kring 800 anmälningar 

per år om brott mot besöksförbudet.7 Statistiken tyder på att övervakningen av 

besöksförbudet inte är särskilt fungerande. 

Eftersom besöksförbudet fått utstå en hel del kritik, har arbetet för att förbättra 

besöksförbudets effektivitet och dess övervakning påbörjats i Finland. Något som särskilt 

diskuteras för att förbättra övervakningens effektivitet är möjligheten till elektronisk 

övervakning av besöksförbudet. Elektronisk övervakning innebär att man med hjälp av 

teknisk utrustning övervakar en persons rörelser och positionerar en person utan att 

observatören behöver vara fysiskt närvarande, eftersom den tekniska utrustningen skickar 

elektronisk information till en kontrollcentral. Den tekniska utrustningen kan bestå av 

tekniska anordningar som antingen ges till den övervakade, fästs på denne eller en 

kombination av dessa.8 Sådana tekniska anordningar är exempelvis en fotboja som fästs vid 

den övervakades vrist, handled eller midja och en positioneringstelefon med GPS-

positionering alternativt GSM-teknik.9 Ett sådant övervakningsförfarande skulle komma att 

innebära inskränkningar i den övervakade personens grundläggande fri- och rättigheter.10 

Diskussionen om möjligheten till elektronisk övervakning av besöksförbud 

uppmärksammades redan år 2007 i justitieministeriets (JM) betänkande om elektronisk 

övervakning (2007:17). I betänkandet konstaterar JM:s arbetsgrupp att elektronisk 

övervakning av besöksförbud redan används i flera länder runt om i världen och att en 

diskussion om elektronisk övervakning av besöksförbud även borde föras i Finland. 

Arbetsgruppen föreslår att övervakningen kunde ske med hjälp av GPS-övervakning och att 

 
6 Se till exempel artiklarna Yle 2018b och Yle 2019 samt JM:s Utredningar och anvisningar 2019:4 och JM:s 

Betänkanden och utlåtanden 2021:26. 
7 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 17.  
8 Danielsson – Mäkipää 2012, s. 1. Se även Renzema – Mayo-Wilson 2005, s. 220. 
9 Se till exempel JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 59, JM:s Utredningar och anvisningar 2019:4, 

s. 30–31 och JM:s Arbetsgruppsbetänkande 2007:17, s. 32–34.  
10 Se till exempel JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 84–86.   
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övervakningen främst skulle bli aktuell vid situationer bestående av upprepade trakasserier 

och långvariga förföljelser vid våld i parrelationer.11  

Under årens gång har diskussionen expanderat och utvecklingen framskridit så pass mycket 

att det idag finns ett lagförslag om effektivisering av besöksförbudet. Under hösten år 2021 

publicerade JM betänkandet Effektivisering av besöksförbudet (2021:26), som innehåller 

förslag på införande av bestämmelser om elektronisk övervakning av besöksförbud i 

BesökförbudL.   

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor  

Utgångspunkten i avhandlingen är den aktuella föreslagna lagändringen. Den diskussion 

som jag anser vara särskilt intressant avseende JM:s lagförslag om införande av elektronisk 

övervakning av besöksförbud i BesökförbudL, är den omständigheten att elektronisk 

övervakning kommer innebära inskränkningar i den övervakades grundläggande fri- och 

rättigheter. Denna diskussion kommer enligt min uppfattning ha en central betydelse vid 

beslutsfattandet om det föreliggande lagförslaget kommer att kunna träda i kraft i Finland 

eller inte.  

Syftet med avhandlingen är således att närmare analysera huruvida elektronisk övervakning 

av besöksförbud, utifrån diskussionen om godtagbarheten av inskränkningen i de 

grundläggande fri- och rättigheterna vid befintlig elektronisk övervakning i Finland och 

Sverige, kunde anses vara en alltför omfattande inskränkning i den övervakades 

grundläggande fri- och rättigheter eller ifall en sådan inskränkning kunde anses vara 

godtagbar och proportionerlig. För att uppnå syftet krävs det en djupare analys av 

inskränkningarna i den övervakades grundläggande fri- och rättigheter. 

Elektronisk övervakning används i Finland idag inom straffpåföljds- och 

tvångsmedelssystemet. Elektronisk övervakning används bland annat vid straffpåföljderna 

övervakningsstraff och övervakad frihet på prov som regleras i strafflagens (39/1889; SL) 6 

kap. 11 a § och 2 c kap. 8 §, samt vid tvångsmedlen häktningsarrest och förstärkt reseförbud 

som regleras i tvångsmedelslagens (806/2011; TML) 2 kap. och 2 c kap.  

 
11 JM:s Arbetsgruppsbetänkande 2007:17, s. 9–10.  
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För att uppnå syftet med avhandlingen utförs en djupare analys av den befintliga elektroniska 

övervakningen i Finland och motiveringarna till godtagbarheten av straffpåföljderna och 

tvångsmedlen utifrån den grundrättighetsingripande synvinkeln. Syftet med jämförelsen och 

analysen är att presentera ett resultat som besvarar frågan om det utifrån befintlig elektronisk 

övervakning i Finland finns grunder som talar för eller emot inskränkningen av den 

övervakades grundläggande fri- och rättigheter vid ett besöksförbud med villkor om 

elektronisk övervakning. I sammanhanget är det även ytterst relevant att belysa olikheterna, 

men även likheterna, mellan ovanstående straffpåföljder och tvångsmedel i jämförelse med 

ett besöksförbud med villkor om elektronisk övervakning. Utan en sådan presentation av 

likheterna och olikheterna är det inte möjligt att dra några direkta slutsatser avseende 

inskränkningarna i de grundläggande fri- och rättigheterna vid elektronisk övervakning av 

besöksförbud, eftersom dessa likheter och olikheter kan komma att påverka slutresultatet. 

För att uppnå syftet görs dessutom en analys av och en viss jämförelse med Sveriges 

reglering om elektronisk övervakning av kontaktförbud i lagen om kontaktförbud (1988:688; 

KontaktförbudL). Elektronisk övervakning av kontaktförbud infördes år 2011 i 

KontaktförbudL och den senaste lagändringen trädde i kraft i början av år 2022.12 Däremot 

är det väsentligt att belysa att någon direkt jämförelse med Sverige inte kan utföras, eftersom 

Sveriges och Finlands grundrättighetssystem skiljer sig åt.13  

I avhandlingen anser jag att det även är av relevans att behandla exempel på möjliga 

alternativa förfarandesätt i samband med elektronisk övervakning av besöksförbud, som 

kunde innebära en lindrigare inskränkning i den övervakades grundläggande fri- och 

rättigheter.  

För att uppnå syftet med avhandlingen lyder forskningsfrågorna därmed enligt följande: 

1. Kan man utifrån diskussionen om inskränkningen i de grundläggande fri- och 

rättigheterna vid övervakningsstraffet och övervakad frihet på prov samt förstärkt 

reseförbud och häktningsarrest, dra några slutsatser om inskränkningens godtagbarhet vid 

elektronisk övervakning av besöksförbud? Vad är dessa slutsatser i sådana fall? 

 
12 Prop. 2010/11:45, s. 1 och Prop. 2020/21:217, s. 1. 
13 I Sverige finns det exempelvis inget grundlagsutskott, som finns i Finland. I Finland är det riksdagens 

grundlagsutskott som enligt GL 74 § ska ge utlåtanden om grundlagsenligheten gällande lagförslag och andra 

ärenden som föreläggs utskottet samt om deras förhållande till internationella fördrag om mänskliga rättigheter. 
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2. Finns det något att inhämta från Sveriges diskussion om inskränkningen i de 

grundläggande fri- och rättigheterna vid elektronisk övervakning av kontaktförbud? Om ja, 

vad? 

3. Finns det möjligtvis alternativ som kunde minska inskränkningen i den övervakades 

grundläggande fri- och rättigheter? Hur skulle dessa alternativ kunna se ut? 

 

1.3 Avgränsning 

De flesta av de som meddelas besöksförbud är män – endast ungefär 10 procent är kvinnor. 

Kvinnornas andel av de som gör sig skyldiga till brott mot besöksförbud är ungefär på 

samma låga nivå. Av de som skyddas av besöksförbudet är ungefär 70 procent kvinnor.14 

Även om statistiken tydligt visar på att män i allmänhet är våldsutövare och kvinnor offer, 

anser jag att det i avhandlingen inte har någon betydelse att könsindela parterna. 

Avhandlingens fokus är den elektroniska övervakningen och övervakningens inskränkning 

i den övervakades grundläggande fri- och rättigheter, som är rättigheter som bör beaktas 

oavsett vilket kön den övervakade personen har eftersom de grundläggande fri- och 

rättigheterna som utgångspunkt tillhör varje fysisk person.15 Därför är exempelvis begreppen 

den övervakade, våldsutövaren och den som förbudet avses gälla samt den skyddade, offret 

och den som förbudet avses skydda könsneutrala. Det är däremot viktigt att uppmärksamma 

hur situationen oftast förefaller i praktiken, även om avhandlingen inte lägger någon särskild 

vikt vid vilket kön den övervakade eller den skyddade har.  

I sitt betänkande presenterar JM att den elektroniska övervakningen skulle, ifall den träder i 

kraft, komma att tillämpas på det utvidgade besöksförbudet som regleras i 3 § 3 mom. i 

BesökförbudL. Detta eftersom det utvidgade besöksförbudet innebär att förbudet utvidgas 

till att, utöver det normala besöksförbudet att kontakta16, träffa, följa efter eller iaktta, även 

gälla vistelse17 i närheten av den stadigvarande bostaden, fritidsbostaden, arbetsplatsen eller 

ett med dessa jämförbart särskilt angivet ställe där den person vistas som förbudet avses 

 
14 Haapakangas 2017. 
15 RP 309/1993 rd, s. 25. 
16 Exempel på sådana kontakter är kontakt via telefon, brev, e-post eller kontakt på annat sätt, förföljelse av 

personen eller fotografering eller videobandning av en person. Se RP 41/1998 rd, s. 17–18. 
17 Termen vistelse är inte helt entydig. I det allmänna språkbruket innebär termen vistelse att på något vis stanna 

på samma plats under en längre tidsperiod. Rautio anser dock att det avseende besöksförbudet finns skäl att 

förstå termen vistelse som något mer utvidgad. Exempelvis att upprepade gånger köra förbi den skyddades 

bostad utan grundad anledning kan förstås som vistelse. Se Rautio 1999, s. 21–22. 



6 

 

skydda.18 Ett sådant särskilt angivet ställe kan till exempel vara den skyddade personens 

läroanstalt.19 Det är dock viktigt att uppmärksamma att även ett besöksförbud avseende 

gemensam bostad20 kan meddelas som utvidgat, men i avhandlingen hänvisas till det 

utvidgade besöksförbudet när diskussionen om elektronisk övervakning förs.  

Avseende bedömningen av de grundläggande fri- och rättigheternas inverkan på möjligheten 

till elektronisk övervakning vid besöksförbudet, ligger fokus på de grundläggande fri- och 

rättigheterna som behandlas i 2 kap. i Finlands grundlag (731/1999; GL). De grundläggande 

fri- och rättigheterna som i synnerhet blir tillämpliga vid frågan om inskränkningen i 

rättigheterna vid elektronisk övervakning av besöksförbud, är den i GL 7 § 1 mom. tryggade 

rätten till personlig frihet och integritet samt det i GL 10 § 1 mom. tryggade skyddet för 

privatlivet. Till viss del kommer även GL 9 § 1 mom. om rätt till fri rörlighet diskuteras, 

även om fokuset kommer ligga på rätten till personlig frihet och integritet samt skydd för 

privatlivet. Det är däremot av relevans att poängtera att också de mänskliga rättigheterna i 

de internationella fördragen som Finland godkänt behöver beaktas vid diskussionen om 

godtagbarheten av en begränsning av en grundläggande fri- och rättighet, exempelvis 

bestämmelserna i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (EMRK).21 Betoningen i avhandlingen är dock inskränkningen i 

de grundläggande fri- och rättigheterna ur grundlagssynvinkeln.  

Diskussionen i avhandlingen baserar sig övervägande på analysen av och jämförelsen med 

befintlig elektronisk övervakning i det straffrättsliga påföljds- och tvångsmedelssystemet 

samt jämförelsen med Sveriges reglering om elektronisk övervakning av kontaktförbud. 

Övervakningsstraffet, övervakad frihet på prov, förstärkt reseförbud och häktningsarrest har 

valts som jämförelseobjekt eftersom den elektroniska övervakningen och de tekniska 

anordningarna som används har vissa likheter med den elektroniska övervakningen och de 

tekniska anordningarna som JM i sitt betänkande föreslår avseende elektronisk övervakning 

av besöksförbud. Detta behandlas närmare i kapitel 4.1 och 4.2.  

 
18 Se JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 58.  
19 Å andra sidan kan man inte förbjuda någon att vistas på allmänna platser eller platser för fritidsaktiviteter, 

som till exempel i en restaurang eller i en aktivitetshall. Se RP 41/1998 rd, s. 18. 
20 Besöksförbud avseende gemensam bostad blir tillämpligt om personerna som besöksförbudet gäller bor i 

samma hushåll och innebär att våldsutövaren måste flytta ut ur bostaden. Se till exempel Rantala et al. 2008, 

Leppälä – Rantala 2008 och Rautio 2004 om besöksförbud avseende gemensam bostad. 
21 Se till exempel Pellonpää et al. 2020, s. 44–70 om EMRK:s ställning i Finland. 
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I avhandlingen används Sverige som jämförelseland. I Norden har till exempel även Norge 

infört elektronisk övervakning av besöksförbudet relativt nyligen, men en jämförelse med 

både Sverige och Norge skulle göra diskussionen i avhandlingen alltför bred.22 

 

1.4 Metod och material 

Den huvudsakliga metoden i avhandlingen är den rättsdogmatiska metoden. 

Rättsdogmatiken är den äldsta och i praktiken viktigaste av rättsvetenskaperna23 och har 

även traditionellt ansetts höra till rättsvetenskapens kärnområde.24 Den rättsdogmatiska 

metoden innebär en undersökning av den gällande rätten. Den rättsdogmatiska metodens 

huvuduppgift är att tolka och systematisera gällande rätt samt utreda de gällande 

rättsnormernas innehåll. Rättsdogmatiken undersöker med andra ord vad som är den 

gällande rätten och vilken betydelse lagen och andra rättskällor25 har.26 I avhandlingen görs 

i viss mån en tolkning och analys av det gällande rättsläget i syfte att bedöma hur väl den 

gällande rätten har fungerat och fungerar och ifall det finns behov av en förändring. 

Avhandlingens fokus är däremot undersökning de lege ferenda, vilket innebär en 

presentation av förslag till ny lagstiftning och särskilt en undersökning av aktuella lösningar 

som förslaget kan basera sig på.27 I avhandlingen förs en diskussion gällande möjligheten att 

införa bestämmelser om elektronisk övervakning av besöksförbud i BesökförbudL.  

Till viss del tillämpas även den rättssociologiska metoden. Den rättssociologiska metoden 

syftar på att undersöka rätten som ett samhälleligt fenomen och tolkar rättens 

verksamhetsområde och andra samhälleliga verksamhetsområdens samspel med varandra.28 

Den rättssociologiska metoden används i avhandlingen särskilt för att analysera orsaker, 

 
22 Se till exempel Dullum 2020 för diskussion avseende Norges reglering om elektronisk övervakning av 

besöksförbudet. 
23 Begreppet rättsvetenskap anses vara ett mångtydigt begrepp, eftersom rättsvetenskapen ofta täcker 

specialområden som till viss del är självständiga, till viss del i förhållande till varandra. Dessa områden anses 

vara rättsdogmatiken, rättssociologin, den komparativa rättsvetenskapen, rättshistoria och rättsteorin. Se 

Aarnio 1997, s. 36–37 och Aarnio 1989, s. 47. 
24 Aarnio 1989, s. 47 och Hirvonen 2011, s. 21. 
25 Aarnio delar in rättskällorna enligt deras bindande verkan: starkt förpliktande (skall), svagt förpliktande (bör) 

och tillåtna (får) rättskällor. De starkt förpliktande rättskällorna är lag och sedvanerätt, de svagt förpliktande är 

förarbeten och prejudikat och de tillåtna är bland annat främmande rätt och rättslitteratur. Se Aarnio 1989, s. 

220–221. 
26 Hirvonen 2011, s. 21–23.  
27 Kolehmainen 2016, s. 108. 
28 Hirvonen 2011, s. 29.  
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följder och samband.29 Till den rättssociologiska metoden hör även rättspolitiken, som ofta 

fokuserar på att påverka lagberedningen och praxis. Rättspolitiska forskningar har till 

exempel gjorts för att undersöka lagändringars påverkan och kvaliteten på förarbeten.30 

Syftet med avhandlingen är att analysera en eventuell lagändring utifrån lagändringens 

inskränkning i de grundläggande fri- och rättigheterna. Således behandlas JM:s betänkande 

om effektivisering av besöksförbud ur en granskande och kritisk synvinkel, med avsikten att 

skapa en meningsfullare diskussion i avhandlingen. 

Främmande rätt kan användas på olika sätt inom den rättsvetenskapliga forskningen, till 

exempel vid jämförelse av olika länders rättsliga element.31 En viktig gränsdragning går 

mellan den komparativa forskningen och forskning som har den nationella rätten i fokus, 

vilket innebär att den främmande rätten får ett tjänande syfte.32 Den rättsjämförande 

forskningen kännetecknas av att rättsliga element i ett antal länder jämförs med varandra och 

att man därefter utvärderar lösningarna. Detta innebär alltså att det krävs jämförelse.33 Utan 

jämförelse kan man inte kalla forskningen komparativ och all annan form av 

rättsvetenskaplig forskning är något annat.34  

Eftersom rättssystemet och samhällsstrukturen är mycket likartade i Finland och Sverige är 

en jämförelse med Sveriges reglering motiverad. Dessutom inspireras Finland ofta av 

Sverige vid lagberedningen, vilket även motiverar valet av jämförelseland.35 I avhandlingen 

ligger dock fokus på den nationella rätten och därav får den utländska rätten ett tjänande 

syfte i avhandlingen, varvid metoden inte är fullständigt komparativ. Därav skulle metoden 

kunna klassas som rättsdogmatikens rättsjämförande metod.36 Vid jämförelsen av Sveriges 

synpunkter på inskränkningen i de grundläggande fri- och rättigheterna vid elektronisk 

övervakning av kontaktförbud, är det viktigt att beakta att grundlagen i den svenska 

rättskulturen inte har en lika märkbar betydelse som i Finland.37 Jämförelsen görs därmed 

främst som stöd för analysen och diskussionen i avhandlingen. 

 
29 Ervasti 2011, s. 77.  
30 Ervasti 2011, s. 87.  
31 Norrgård 2002, s. 29 och Husa 1998, s. 80.  
32 Strömholm 1971, s. 252–253.  
33 Husa 1998, s. 80 och Husa 2013, s. 25.  
34 Norrgård 2002, s. 29.  
35 Se till exempel Wenander 2019, s. 105–107 och Norrgård 2002, s. 31. 
36 Hirvonen 2011, s. 39.  
37 Viljanen 2006, s. 179. 
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Det huvudsakliga materialet i avhandlingen består av rättsligt material såsom lagstiftning, 

förarbeten och i viss mån även rättspraxis av Europeiska domstolen för de mänskliga 

rättigheterna (EMRD). Materialet som främst ligger som grund för avhandlingen är JM:s 

betänkande om effektivisering av besöksförbud (2021:26). Vid diskussionen avseende 

Sveriges reglering är materialet även främst förarbeten som publicerats gällande elektronisk 

övervakning av kontaktförbud. Relevant rättslitteratur kommer också till användning i 

avhandlingen, dock bör det här noteras att eftersom någon bestämmelse om elektronisk 

övervakning av besöksförbud fortfarande inte finns i Finland, finns det ännu ingen specifik 

finsk rättslitteratur på detta område. Rättslitteraturen som används handlar främst om 

besöksförbudet och övervakningen av förbudet i nuläget, grundläggande fri- och rättigheter 

som inverkar på övervakningen och begränsning av dem samt befintlig elektronisk 

övervakning i straffpåföljds- och tvångsmedelssystemet i Finland. Doktorsavhandlingar och 

vetenskapliga artiklar används även i avhandlingen som litteraturkällor.  

 

1.5 Disposition 

Avhandlingen inleds med ett introduktionskapitel som innehåller en bakgrundspresentation 

om det valda ämnet. I kapitlet presenteras avhandlingens syfte, forskningsfrågor och 

avgränsning samt metod och material. Syftet med det första kapitlet är att ge läsaren ett 

helhetsintryck över vad som kommer att behandlas i avhandlingen. För att forma en grund 

för diskussionen i avhandlingen presenteras i kapitel 2.1 rättsläget idag. Syftet med kapitel 

2.1 är att närmare föra en diskussion om ifall det finns ett behov av förändring eller ifall 

besöksförbudet redan som sådant är effektivt. Efter detta går avhandlingen i det andra 

kapitlet vidare till den diskussion som ligger till grund för avhandlingen, nämligen förslag 

på lagändring om besöksförbudet och ikraftträdandet av elektronisk övervakning av 

besöksförbudet i Finland. I kapitlet görs även en presentation av Sveriges reglering om 

elektronisk övervakning av kontaktförbud, vilket presenteras för att skapa en utgångspunkt 

till analysen av Sveriges syn på inskränkningarna i de grundläggande fri- och rättigheterna, 

som sker senare i avhandlingen.  

Efter detta går avhandlingen över till att presentera möjligheten att begränsa de 

grundläggande fri- och rättigheterna. I det tredje kapitlet presenteras särskilt möjligheten till 

begränsningar genom de allmänna begränsningsförutsättningarna. I kapitlet presenteras även 
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på ett djupare plan de grundläggande fri- och rättigheterna som skulle begränsas vid 

elektronisk övervakning av besöksförbud. I det fjärde kapitlet förs den huvudsakliga 

diskussionen och analysen i avhandlingen. Befintlig elektronisk övervakning i Finland 

presenteras och en analys och jämförelse görs med förslaget på elektronisk övervakning av 

besöksförbud. I kapitlet analyseras även motiveringen till godtagbarheten av 

begränsningarna i de grundläggande fri- och rättigheterna vid elektronisk övervakning av 

kontaktförbud i Sverige. Dessutom presenteras åtgärder som möjligtvis i mindre grad 

inskränker den övervakades grundläggande fri- och rättigheter. I det slutliga femte kapitlet 

dras slutsatser avseende forskningsfrågorna i avhandlingen samt sammanfattande 

reflektioner görs ur de lege ferenda-perspektiv.   
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2 ÖVERVAKNING AV BESÖKSFÖRBUD  

 

2.1 Övervakningen idag – icke-existerande? 

2.1.1 Övervakningen i praktiken  

Att bryta mot besöksförbudet är en straffbar handling i enlighet med SL 16 kap. 9 a § 1 mom. 

Den som har meddelats besöksförbud och som bryter mot ett i avgörandet om besöksförbud 

preciserat förbud, ska för brott mot besöksförbud dömas till böter eller fängelse i högst ett 

år. Kontakter för vilka det finns en saklig grund och som är uppenbart nödvändiga anses inte 

vara en överträdelse av förbudet.38 En förutsättning för att straff för brott mot besöksförbudet 

ska kunna utdömas är att överträdelsen har skett uppsåtligen, vilket innebär att den som 

förbudet avses gälla måste ha varit medveten om att ett sådant förbud är gällande för att ett 

straff ska kunna utdömas.39 Straffbestämmelsen är nödvändig för att besöksförbudet ska vara 

effektivt och polisen ska ha möjlighet att göra ingrepp i störningssituationer.40 

Enligt polislagens (872/2011; PolisL) 1 kap. 1 § 1 mom. är polisens uppgift att förebygga 

brott. Eftersom brott mot besöksförbud har kriminaliserats i enlighet med SL 16 kap. 9 a § 

1 mom. hör det därmed till polisens uppgift att övervaka förbudet och förebygga brott mot 

förbudet. Polisens befogenheter baserar sig på kriminaliseringen.41 Polisen övervakar 

efterlevnaden av besöksförbudet i samband med övrig polisverksamhet, om inte något annat 

arrangemang anses vara nödvändigt vid ett enskilt fall.42 Polisen får vid övervakningen 

endast använda sådana medel som polisen enligt lag har befogenhet till. Detta grundar sig 

på GL 2 § 3 mom. om att all utövning av offentlig makt ska grundas på lag. I PolisL anges 

dock inte några särskilda befogenheter när det gäller övervakningen av besöksförbud.43 Vid 

 
38 RP 41/1998 rd, s. 18–19. En sådan saklig grund kan till exempel vara om parternas gemensamma barn råkar 

ut för en olycka eller blir allvarligt sjuk. En saklig grund avser endast kontakter och ger inte rätt att följa efter 

eller iaktta den som förbudet avses skydda. Se RP 144/2003 rd, s. 31 och Rautio 1999, s. 15. 
39 Ifall förbudets parter av ett rent sammanträffande råkar på varandra, uppfylls inte förutsättningen uppsåt, 

vilket innebär att oaktsamt brott mot förbudet hamnar utanför det straffbara området. Se RP 41/1998 rd, s. 22. 

Den skyddades samtycke till överträdelsen utgör inte heller någon ansvarsfrihetsgrund, eftersom brottet även 

riktas mot rättsvården när gärningsmannen uppsåtligt bryter mot domstolens anvisningar. Se Rautio 1999, s. 

38. 
40 Rautio 1999, s. 38.  
41 Se RP 41/1998 rd, s. 12, RP 224/2010 rd, s. 16 och Helminen et al. 2012, s. 722.   
42 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 80. 
43 RP 262/2014 rd, s. 6–7.  
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övervakningen av förbudet blir därmed ofta bestämmelserna om skydd av hemfrid och 

offentlig frid (PolisL 2 kap. 5 §) samt skydd mot brott och störande beteende (PolisL 2 kap. 

10 §) i PolisL tillämpliga.44 Polisen kan i tjänsteuppdrag även använda sig av maktmedel i 

enlighet med PolisL 2 kap. 17 § 1 mom., som behövs och kan anses försvarliga för att till 

exempel avlägsna en person från en plats. Dock får en inskränkning i den personliga 

integriteten eller friheten inte göras utan en grund stadgad i lag enligt GL 7 § 3 mom. Även 

lagutskottet har betonat att inskränkning i den övervakades funktions- och rörelsefrihet inte 

får göras mer än vad som är nödvändigt.45 

För att polisen ska kunna övervaka förbudet effektivt krävs det att tingsrätten, utöver 

meddelande om domen till parterna i ärendet i enlighet med 9 § 1 mom. i BesökförbudL, 

enligt 9 § 3 mom. utan dröjsmål meddelar om domen avseende besöksförbud till polisens 

register över personuppgifter som avses i 15 § i BesökförbudL.46 Syftet med registret är att 

bistå polisen med övervakningen av förbudet.47 Ur registret får polisen vetskap om 

besöksförbudet och dess innehåll och får därmed kunskap om övervakningens gränser och 

vad som är tillåtet och inte, beroende på besöksförbudets form.48 För att förbudet ska kunna 

övervakas effektivt ska det i beslutet detaljerat anges behövliga begränsningar i förbudet och 

avvikelser från förbudet.49 Besöksförbudet förbättrar polisens möjligheter att snabbare 

ingripa i allvarliga trakasserisituationer som kan leda till användning av våld.50  

I praktiken baserar sig övervakningen däremot i själva verket på iakttagelser och upplevelser 

av den person som förbudet avses skydda, nämligen offret. Det förutsätts alltså att den person 

som förbudet avses skydda själv är aktiv och anmäler brott mot besöksförbud till polisen. 

Övervakningen baserar sig således på anmälningar om överträdelser av förbudet som 

inkommer till polisen eller information om överträdelser som framkommer i samband med 

polisens övriga larmuppdrag.51 Något som således är intressant att belysa är de anvisningar 

domstolsväsendet publicerat på sin hemsida rättsportalen.fi (fi: oikeus.fi) avseende 

 
44 RP 144/2003 rd, s. 5–6 och Helminen et al. 2012, s. 722.  
45 LaUB 11/1998 rd, s. 2.  
46 RP 41/1998 rd, s. 23. Enligt 9 § 3 mom. i BesökförbudL ska av anmälan framgå myndigheten som har avgjort 

ärendet, dagen för avgörandet, den som ansökt om förbudet och den person mot vilken förbudet avses gälla 

och den person som förbudet avses skydda. Dessutom ska anmälan innehålla information om innehållet i 

avgörandet, det vill säga i praktiken domstolsbeslutet och förbudets giltighetstid.  
47 LaUB 11/1998 rd, s. 6.  
48 RP 41/1998 rd, s. 23. 
49 RP 41/1998 rd, s. 18. Lagutskottet ändrade regeringens förslag och lade till att även avgörandets innehåll bör 

anmälas till registret. Se LaUB 11/1998 rd, s. 6. 
50 Ropponen 1999, s. 26. 
51 JM:s Utredningar och anvisningar 2019:4, s. 7–8. Se även till exempel Kaitue et al. 2007, s. 96, Ropponen 

1999, s. 26 och Brå 2003:2, s. 32. 

http://www.oikeus.fi/
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besöksförbud. Enligt anvisningarna uppmanas offret att själv aktivt övervaka att 

besöksförbudet inte överträds och själv vidta åtgärder som kunde öka dennes trygghet, 

exempelvis byta lås på dörren.52 Detta kunde anses vara ett tydligt tecken på att ansvaret för 

övervakningen ligger hos den skyddade personen.  

Någon aktiv övervakning eller övervakning på förhand sker således inte. I sammanhanget är 

det därför särskilt viktigt att belysa att offret ibland är så pass orkeslös, att tanken på att 

behöva göra en polisanmälan gällande varje överträdelse av förbudet kan kännas 

överväldigande. Orkeslösheten kan bero på att våldet eller trakasserierna har pågått så pass 

länge att offret upplever att en polisanmälan inte är till någon nytta i situationen.53 Sådana 

situationer är riskfyllda och problematiska, eftersom överträdelser riskerar att inte komma 

till polisens kännedom överhuvudtaget på grund av den nästintill icke-existerande 

övervakningen. Aktiv övervakning kan däremot ibland ske, till exempel att en polisman själv 

tar kontakt med den som förbudet avses gälla per telefon om en överträdelse.54 

Tillvägagångssättet är antagligen mer ett undantag än en huvudregel och innebär trots allt 

ingen aktiv övervakning i realtid vars syfte är att förebygga överträdelser.  

 

2.1.2 Övervakningens effektivitet … eller ineffektivitet? 

För att ha möjlighet att definiera vad ett effektivt besöksförbud är, bör man även fundera 

över vad som menas med begreppet effektivitet. Detta är ett begrepp som människor tenderar 

definiera på olika sätt. Vid bedömningen av besöksförbudets effektivitet hänvisas ofta till 

antalet anmälningar om brott mot besöksförbud som inkommer och således att den skyddade 

personen blir utsatt för våld eller andra former av trakasserier efter att ett besöksförbud 

meddelats.55 Effektiviteten kunde även utvärderas med hjälp av en bedömning av uppfattad 

trygghet och tillfredsställelse.56 Slutsatsen gällande om ett besöksförbud anses vara effektivt 

eller inte beror således på hur man definierar begreppet effektivitet.   

 
52 Rättsportalen.fi: Gör så här. 
53 Se till exempel Kaitue et al. 2007, s. 96.  
54 Se Rantala et al. 2008, s. 251.  
55 I till exempel JM:s bedömningspromemoria avseende effektiviseringen av besöksförbudet hänvisar JM till 

statistik som belyser antalet brott mot besöksförbud som tingsrätten har behandlat under åren 2011–2017. Se 

JM:s Utredningar och anvisningar 2019:4, s. 14–16 och även Benitez et al. 2010, s. 384. 
56 Russell 2012, s. 534. 
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Enligt regeringens proposition till BesökförbudL är ett effektivt fungerande och övervakat 

besöksförbudssystem ägnat att i viss grad förhindra våldsbrott och brott mot friden samt 

minska känslan av otrygghet bland personer som riskerar bli utsatta. Förväntningarna på 

ikraftträdandet av BesökförbudL var att lagen skulle bidra till att minska på antalet 

situationer där personer faller offer för brott.57 Förbudet blir dock ineffektivt ifall den person 

som besöksförbudet avses gälla inte iakttar förbudet, till exempel på grund av bristfälliga 

övervakningsåtgärder. Således kan tryggheten för den person som skyddas av förbudet 

hotas.58  

Under de första åren efter att BesökförbudL trätt i kraft meddelades många besöksförbud, 

men å andra sidan inkom redan då flertalet polisanmälningar om överträdelser av förbudet. 

År 2000 meddelades omkring 1 220 besöksförbud, varav det inkom uppemot 900 

polisanmälningar om brott mot besöksförbud. År 2002 meddelades fler besöksförbud än 

under de föregående åren, ungefär 1 330 stycken, varav brottsanmälningar om överträdelser 

var omkring 790 stycken. Brottsanmälningarna handlar ofta om att ett och samma förbud 

överträds flera gånger och allvarlighetsgraden av överträdelserna varierar. År 2001 

behandlade tingsrätterna uppemot 200 mål där huvudbrottet utgjorde brott mot 

besöksförbud. År 2000 var motsvarande siffra ungefär 170 mål.59  

Att det redan under lagens första levnadsår inkom ett stort antal brottsanmälningar om brott 

mot besöksförbudet, tyder på att övervakningen av förbudet redan i ett tidigt skede av lagens 

ikraftträdande inte var tillräckligt effektiv för att uppnå syftet att trygga säkerheten för 

våldsoffer. Utvecklingen gick redan under början av 2000-talet åt fel håll. Även under 2010-

talet inkom ett stort antal anmälningar om brott mot besöksförbud. Under år 2016 gjordes 

sammanlagt 1 070 brottsanmälningar om brott mot förbudet och tingsrätterna dömde 158 

personer för brott mot besöksförbud. Ungefär två av fem bryter mot förbudet fler än en 

gång.60 Sifforna talar sitt tydliga språk – det finns ett stort behov av en förändring. 

Eftersom övervakningen i dagens läge kunde konstateras vara en form av passiv övervakning 

är det svårt att få information om överträdelser innan de skett och således i princip omöjligt 

att förhindra dem från att hända. Övervakningen sker således främst i efterhand, eftersom 

polisen oftast inte har någon möjlighet att i realtid förhindra att ett brott mot förbudet sker 

 
57 RP 41/1998 rd, s. 9.  
58 Se till exempel JM:s Utredningar och anvisningar 2019:4, s. 7.  
59 RP 144/2003 rd, s. 5. Se även Piispa – Heiskanen 2006, som närmare behandlar våld riktat mot kvinnor 

under början av 2000-talet. 
60 Haapakangas 2017.  
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på grund av den passiva övervakningen. En våldsutövare som vill bryta mot förbudet, 

kommer troligen i dagens läge göra det. Det finns inget som egentligen avskräcker personen 

från att överträda förbudet, förutom straff för brott mot besöksförbudet, vars straffpåföljd å 

andra sidan i allmänhet är böter.61  

Dessutom har även de som ansöker om besöksförbud önskat en starkare reaktion av 

myndigheterna gällande brott mot besöksförbudet.62 Att den skyddade i princip behöver 

ansvara för övervakningen är oskäligt. Kritiken som besöksförbudet fått under åren är inte 

särskilt märkvärdig, utan snarare motiverad. I en undersökning utförd av Suzan van der Aa 

och hennes kollegor listas kriterier vars uppgift är att hjälpa definiera nivån av skydd och 

identifiera luckor i skyddet i respektive medlemsland i den Europeiska unionen (EU).  Ett 

standardiserat kriterium är att besöksförbud bör, formellt och i praktiken, aktivt övervakas 

av polis eller annan statlig myndighet. Dessutom konstaterar van der Aa att elektronisk 

övervakning med hjälp av tekniska anordningar bör möjliggöras.63 Effektiv övervakning 

kunde åtminstone bättre uppnås med hjälp av elektronisk övervakning.64  

Därmed är det enligt min mening inte fråga om ifall den elektroniska övervakningen vore en 

effektivare skyddsåtgärd än den nuvarande övervakningen, eftersom det är tydligt att den 

elektroniska övervakningen är ett medel som kunde öka besöksförbudets och 

övervakningens effektivitet. Övervakningen av förbudet i dagens läge kunde konstateras 

vara ineffektiv. Med den gällande övervakningen kunde man konstatera att besöksförbudet 

egentligen främst är en åtgärd som skyddar på papper, inte i praktiken.  

 

2.2 Effektivisering av besöksförbud – diskussionen i Finland 

2.2.1 Bakgrund 

Med beaktan av konstaterandet som gjorts i föregående kapitel avseende effektiviteten av 

övervakningen, är det i avhandlingen härnäst av relevans att behandla hur diskussionen i 

 
61 Majanen – Nuotio 2021, kapitel II Rikoslajit – 6. RL 16: Rikokset viranomaisia vastaan – Laiton puuttuminen 

viranomaisten tehtäviin ym. – Lähestymiskiellon rikkominen (RL 16:9a) – Ajankohtaista.  
62 Se till exempel Niemi – Majlander 2017, s. 763. 
63 van der Aa et al. 2015, s. 158–160.  
64 Se till exempel Ford et al. 1996, s. 261.  
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Finland ser ut avseende effektiviseringen av besöksförbudet. Det finns även behov av att 

presentera bakgrunden till att denna diskussion blivit aktuell i dagsläget.  

I samband med ikraftträdandet av Europarådets konvention om förebyggande och 

bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (FördrS 53/2015; 

Istanbulkonventionen) skapades övervaknings- och expertgruppen för bekämpning av våld 

mot kvinnor och våld i hemmet, GREVIO. Enligt art. 66 i Istanbulkonventionen är 

GREVIO:s uppgift att övervaka att parterna tillämpar konventionen. GREVIO publicerade 

år 2019 en rapport som innehåller rekommendationer om hur myndigheterna i Finland kan 

effektivisera åtgärderna för att öka användningen av besöksförbudet. I rapporten föreslår 

GREVIO att de finska myndigheterna bör underlätta förbudets användbarhet och säkerställa 

att förbudet verkställs såsom det borde. GREVIO kräver att myndigheterna ser över 

BesökförbudL och gör ändringar i lagens ordalydelse eller ändringar gällande hur 

besöksförbudet verkställs i praktiken.65 

I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering sattes under år 2019 som 

mål att skapa en tryggare rättsstat bland annat för offer för våld i nära relationer.66 Enligt 

regeringsprogrammet ska rättsstaten bättre tryggas genom att lagstiftningen om 

besöksförbud förnyas så att den bättre tryggar offrets rättigheter.67  

Därigenom publicerade JM en bedömningspromemoria som innehåller en utredning 

avseende effektiviseringen av besöksförbudet (2019:4). I promemorian konstaterar JM att 

elektronisk övervakning av besöksförbud bör övervägas, men att det krävs en lagförnyelse 

på så vis att elektronisk övervakning och brott mot elektronisk övervakning av förbudet ska 

infogas till rekvisitet för brott mot besöksförbud och förföljelsebrottens rekvisit. JM 

konstaterar dessutom att en utredning över de tekniska anordningarna och kostnaderna samt 

vilken myndighet som kommer vara den övervakande myndigheten, bör utföras. JM föreslår 

att elektronisk övervakning kunde bli aktuellt vid det utvidgade besöksförbudet och att 

övervakningen kunde ske med hjälp av fotboja eller GPS-positionering. Något JM även 

lyfter fram är att elektronisk övervakning skulle innebära större inskränkningar i den 

övervakades grundläggande fri- och rättigheter, eftersom övervakningen skulle innebära nya 

begränsningar och skyldigheter för den som förbudet skulle avses gälla. JM anser att 

 
65 GREVIO 2019, s. 54.  
66 Statsrådets publikationer 2019:32, s. 86. 
67 Statsrådets publikationer 2019:32, s. 92.  
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elektronisk övervakning inte är ett problem i enlighet med EMRD:s praxis, men konstaterar 

dock ändå att en närmare bedömning bör göras.68  

Största delen av remissinstanserna understödde en fortsatt beredning av de alternativ som 

föreslås i promemorian, vilket ledde till att JM under år 2020 tillsatte en arbetsgrupp. Syftet 

med lagstiftningsprojektet är att bedöma metoder som kan förbättra besöksförbudets effekt, 

minska mängden överträdelser och öka säkerheten för offer för våld i nära relationer. Under 

september månad år 2021 publicerade JM sitt betänkande (2021:26). Betänkandet innefattar 

en utredning över det gällande rättsläget avseende besöksförbudet och dess effektivitet samt 

en utredning över behovet av en reform vad gäller lagstiftningen om besöksförbud. 

 

2.2.2 Justitieministeriets förslag 

I betänkandet föreslår JM att man bör ta i bruk elektronisk övervakning av besöksförbud 

som ett nytt medel att skydda personer vars liv eller hälsa är i fara. Följande förslag på 

bestämmelse om elektronisk övervakning av besöksförbud i BesökförbudL har JM bland 

andra bestämmelser presenterat i sitt betänkande:    

3 a §  

Tekniskt övervakat besöksförbud  

Domstolen kan i ett beslut om utvidgat besöksförbud bestämma att övervakningen av att förbudet 

iakttas ska ske med hjälp av tekniska anordningar som ges till den som meddelats förbud eller 

fästs på honom eller henne vid handleden, vristen eller midjan, eller med hjälp av en kombination 

av sådana anordningar (tekniskt övervakat besöksförbud) om teknisk övervakning är nödvändig 

för att avvärja ett hot om brott mot liv, hälsa eller frihet och övervakningen inte är oskälig med 

hänsyn till hur allvarligt det hotande brottet är, förhållandena för den som ställs under 

övervakning och andra omständigheter som framkommit i saken.   

 Den som meddelats ett tekniskt övervakat besöksförbud är skyldig att inneha eller bära 

på sig övervakningsanordningar som avses i 1 mom. och att hantera dem omsorgsfullt och följa 

anvisningarna om hur de ska användas.69 

 

Vid första anblick kan ordvalet att den elektroniska övervakningen ska vara nödvändig, i 

någon mån uppfattas som mångtydigt och öppet för tolkning. En mer precis ordalydelse vore 

önskvärd, eftersom det kunde minska risken för oklarheter kring tolkningen av 

lagstiftningen. Å andra sidan finns det förståelse för att varje fall är unikt och att det behöver 

 
68 JM:s Utredningar och anvisningar 2019:4, s. 29–31.  
69 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 104. 



18 

 

göras en enskild riskbedömning vid varje enskilt fall, och att det därmed vore svårt att 

presentera en tydligare bestämmelse än den ovannämnda. I betänkandet belyser JM även vad 

som skulle behöva beaktas vid en nödvändighets- och riskbedömning. 

I betänkandet konstaterar JM att nödvändighetskravet i allmänhet skulle förutsätta att den 

som övervakningen skulle avses gälla, fysiskt har överträtt ett besöksförbud eller gjort sig 

skyldig till ett brott mot liv, hälsa eller frihet mot den som förbudet skulle avses skydda. Vid 

bedömningen anser JM att det tidigare brottets tidpunkt, karaktär och allvarlighet skulle ha 

betydelse. JM belyser dock att en förutsättning för meddelande av elektronisk övervakning 

inte skulle vara att den som förbudet skulle avses gälla har utfört ett brott mot den som 

förbudet skulle avses skydda. Elektronisk övervakning kunde enligt JM:s förslag meddelas 

om det utifrån den som förbudet skulle avses gällas uttalade hot, tidigare brott eller annat 

beteende, kan dras slutsatser om att den som förbudet skulle avses skydda är i omedelbar 

fara och att den som förbudet skulle avses gälla inte i övrigt skulle följa förbudet. Vid 

riskbedömningen skulle man enligt JM:s bedömning även behöva ta hänsyn till sådana 

tidigare brott som den som förbudet skulle avses gälla riktat mot andra personer.70  

I detta sammanhang med ett möjligt införande av elektronisk övervakning av besöksförbud, 

är det väsentligt att fästa uppmärksamhet vid risken för net-widening. Net-widening–

fenomenet innebär en användning av elektronisk övervakning för att effektivisera 

övervakningen av en påföljd eller ett tvångsmedel, fastän åtgärderna i fråga är fungerande 

medel utan sådan elektronisk övervakning.71 Ett behov av att effektivisera övervakningen 

har konstaterats finnas, men dock finns det behov att närmare beakta i vilka situationer den 

elektroniska övervakningen av besöksförbud skulle bli tillämplig och således anses vara 

nödvändig. Vid den fortsatta behandlingen av lagförslaget vore det enligt min mening 

önskvärt att presentera praktiska exempel på i vilka situationer den elektroniska 

övervakningen kunde bli tillämplig, eftersom detta kunde bidra med en konkretare förståelse 

för behovet av ett effektivare besöksförbud. 

JM föreslår att elektronisk övervakning av besöksförbud skulle kunna meddelas för högst 

sex månader. Den elektroniska övervakningen av besöksförbudet skulle kunna förnyas, om 

förutsättningarna för meddelande av teknisk övervakning fortsättningsvis uppfylls. Ett 

förnyat besöksförbud med elektronisk övervakning skulle kunna meddelas för högst tre 

 
70 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 77. 
71 JM:s Betänkanden och utlåtanden 5/2016, s. 59. 
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månader åt gången.72 Det är väsentligt att besöksförbudet inte bör meddelas för en längre 

tidsperiod än sex månader, på grund av övervakningens grundrättighetsingripande karaktär. 

Därmed är det av betydelse att det krävs en förnyelse av förbudet ifall förbudet behöver 

förlängas. Vid beslutsfattande om förnyelse är det således även viktigt att göra en ny 

bedömning av ifall förutsättningarna för elektronisk övervakning fortfarande uppfylls. En 

längre tidsperiod utan en ny bedömning skulle vara oskäligt med hänsyn till inskränkningen 

i den övervakades grundläggande fri- och rättigheter. Dessutom lyder förslaget att den 

elektroniska övervakningen ska vara nödvändig, varav det är av betydelse att bedöma ifall 

elektronisk övervakning fortfarande är nödvändigt med jämna mellanrum. 

Något som i detta sammanhang är anmärkningsvärt att belysa är att JM anser att elektronisk 

övervakning vid besöksförbudet är proportionerligt, på grund av att giltighetstiden enbart 

skulle vara sex månader, medan ett utvidgat besöksförbuds giltighetstid utan villkor om 

elektronisk övervakning är ett år enligt 7 § 1 mom. i BesökförbudL.73 Enligt min mening 

kan man inte anse att förfarandet är proportionerligt på grund av den kortare giltighetstiden, 

eftersom det utvidgade besöksförbudet utan villkor om elektronisk övervakning inte alls i 

lika stor utsträckning kränker den övervakades grundläggande fri- och rättigheter.  

Den elektroniska övervakningen skulle tekniskt genomföras genom att använda GPS/GNSS-

positioneringsteknik. På den som övervakningen avses gälla skulle man installera en 

övervakningsboja runt vristen, handleden eller midjan. Utöver fotbojan skulle den 

övervakade behöva bära med sig en GPS/GNSS-positioneringstelefon, som finns till för att 

kunna positionera den övervakade. I betänkandet föreslår JM att övervakningssystemet 

skulle programmeras att gälla det bestämda området för det utvidgade besöksförbudet, där 

vistelse är förbjuden för den som besöksförbudet avses gälla. Ifall den som förbudet avses 

gälla går in i det förbjudna området, det blir för långt avstånd mellan övervakningsbojan och 

positioneringstelefonen eller ifall den övervakade förstör eller inte sköter om utrustningen, 

skulle ett larm utlösas till övervakningssystemet. JM konstaterar att genom att kombinera 

övervakningsboja och GPS-positionering skulle det vara möjligt att utreda den övervakades 

exakta position och följa den övervakades rörelser i realtid.74  

 
72 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 58.  
73 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 86. 
74 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 59. 
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JM anser att den föreslagna regleringen inte ingriper i den övervakades rätt till fri rörlighet 

enligt GL 9 § 1 mom. mer än vad ett besöksförbud utan elektronisk övervakning gör.75 Något 

som i sammanhanget är intressant att betona är att Nordiska ministerrådet å andra sidan i en 

rapport avseende mänskliga rättigheter och besöksförbud konstaterar att ifall ett 

besöksförbud kombineras med elektronisk övervakning utgör detta en begränsning av 

personens privatliv, som således ökar inskränkningen i personens fria rörlighet.76 Däremot 

konstaterar JM att den föreslagna elektroniska övervakningen av förbudet skulle ingripa i 

den övervakades personliga integritet (GL 7 § 1 mom.) och skydd för privatlivet (GL 10 § 1 

mom. och art. 8 i EMRK) mer än vad ett utvidgat besöksförbud utan villkor om elektronisk 

övervakning gör, eftersom den övervakade övervakas i realtid och är tvungen att bära och 

underhålla den tekniska utrustningen.77 I betänkandet behandlar JM endast kortfattat 

övervakningens inverkan på de grundläggande fri- och rättigheterna, men någon djupare 

analys av inskränkningens påverkan och betydelse görs enligt min mening inte. Därav finns 

det ett behov och intresse av en djupare analys. 

JM nämner dessutom knapphändigt den förekommande elektroniska övervakningen i 

straffpåföljds- och tvångsmedelssystemet i Finland. Någon djupare analys eller jämförelse 

utförs däremot inte i betänkandet. I betänkandet presenterar JM enbart fåordigt exempelvis 

hur grundlagsutskottet (GrU) resonerar angående den övervakades grundläggande fri- och 

rättigheter vid övervakningsstraffet och övervakad frihet på prov. JM behandlar dock inte 

närmare till exempel omständigheten att det finns påtagliga skillnader mellan innehållet i 

och syftet med exempelvis ett övervakningsstraff och ett besöksförbud, som kunde komma 

att inverka på bedömningen av godtagbarheten av inskränkningen i de grundläggande fri- 

och rättigheterna.78 En närmare och djupare analys av den befintliga elektroniska 

övervakningen i Finland är eftersträvansvärd och således motiverad att utföra i 

avhandlingen, eftersom en djupare analys och jämförelse bidrar med ett mer 

tillfredsställande resultat. Enligt min mening finns det en risk med att inte utföra en djupare 

analys, nämligen att resultatet blir missvisande.  

JM föreslår att polisen skulle ansvara för att övervaka att den elektroniska övervakningen av 

besöksförbud följs.79 JM konstaterar att lagändringen skulle öka antalet larm hos polisen och 

 
75 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 85. 
76 Se Halleskov – Holst 2019, s. 50. 
77 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 85. 
78 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 86. 
79 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 59. 
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att lagändringen dessutom skulle orsaka nya typer av larm om förstörande eller lösgörande 

av övervakningsutrustningen samt larm utan anledning.80 Det kunde anses vara naturligt att 

polisen ansvarar för övervakningen av att förbudet följs, däremot kunde man i 

sammanhanget fråga sig ifall polisens resurser kommer att räcka till för att kunna reagera på 

överträdelser av ett elektroniskt övervakat besöksförbud i realtid när överträdelsen sker.81 

Detta kunde innebära att förtroendet för den elektroniska övervakningen vid besöksförbudet 

minskar ifall polisen inte har möjlighet att ingripa i realtid när en överträdelse av förbudet 

sker.  

Den tekniska övervakningen av det elektroniskt övervakade besöksförbudet föreslår JM å 

andra sidan att Brottspåföljdsmyndigheten skulle ansvara för. Brottspåföljdsmyndigheten 

skulle använda sig av ett elektroniskt övervakningssystem för att tekniskt övervaka 

besöksförbudet. Brottspåföljdsmyndighetens övervakningscentral skulle ansvara för den 

elektroniska dygnet-runt-övervakningen av besöksförbudet. Brottspåföljdsmyndighetens 

stödpatrull skulle ansvara för att installera övervakningsutrustningen på den som 

besöksförbudet avses gälla och på den som besöksförbudet avses skydda.82 En sådan form 

av övervakning som berör två personer brukar kallas för bilateral övervakning.83 Eftersom 

även den skyddade skulle inneha en övervakningsutrustning, kan den skyddade automatiskt 

genom det tekniska systemet få information om ett larm som uppkommit till följd av en 

överträdelse av förbudet.84 

Att JM föreslår att även den skyddade personen bör bära övervakningsutrustning är 

uppseendeväckande. I den fortsatta behandlingen av lagförslaget är det väsentligt att en 

närmare diskussion förs angående hurudan typ av övervakningsutrustning den skyddade 

skulle behöva bära och ifall det är möjligt för den skyddade att motsätta sig sådan 

positioneringsövervakning, särskilt till följd av inskränkningen i den skyddades 

grundläggande fri- och rättigheter som en sådan övervakning skulle innebära. Exempelvis i 

Sverige installeras en hemkomponent i den skyddades bostad alternativt bär den skyddade 

 
80 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 63. 
81 Finlands Polisorganisationers Förbund rf uttrycker i sitt utlåtande 27.10.2021 om JM:s betänkande viss oro 

för att polisens resurser inte kommer att räcka till och att det därmed kan finnas risk att något annat ärende 

prioriteras före ett larm om överträdelse av besöksförbud. Se Finlands Polisorganisationers Förbunds rf:s 

utlåtande 27.10.2021. 
82 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 59–60.  
83 Se till exempel Brå 2005, s. 15 och Erez et al. 2004, s. 15. 
84 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 62. 
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teknisk utrustning som i första hand finns till för att varna personen ifall den övervakade 

personen kommer på så nära avstånd att personen snabbt måste sätta sig i säkerhet.85 

I samband med installeringen av övervakningsutrustningen skulle stödpatrullen ge parterna 

information och handledning i hur utrustningen används. Ifall ett larm skulle utlösas, skulle 

övervakningscentralen direkt föra informationen vidare till nödcentralen och till den som 

förbudet avses skydda. Övervakningscentralen skulle också ge information om den 

övervakades och den skyddades position. Nödcentralen skulle föra informationen vidare till 

polisen. I akuta situationer skulle en polispatrull skyndsamt skickas till platsen.86  

I samband med den elektroniska övervakningen skulle man behöva följa principen om 

finkänslighet, det vill säga undvika onödig uppmärksamhet och övervakningen skulle enligt 

JM:s förslag genomföras så att den inte ingriper i någons rättigheter i större omfattning eller 

orsakar större olägenheter än vad som är nödvändigt för att genomföra övervakningen.87 

I betänkandet föreslår JM även att brott mot elektronisk övervakning av besöksförbud skulle 

vara straffbart. JM föreslår att det till SL 16 kap. 9 a § bör infogas ett nytt 2 mom. som lyder 

att den som bryter mot sina skyldigheter enligt avgörandet om ett tekniskt övervakat 

besöksförbud i syfte att förhindra att den tekniska övervakningen genomförs, ska för brott 

mot besöksförbud dömas till böter eller fängelse i högst ett år.88  

Remissinstanserna har getts tillfälle att lämna in utlåtanden över förslaget om elektronisk 

övervakning av besöksförbud. De flesta av remissinstanserna understöder JM:s förslag över 

elektronisk övervakning, med vissa invändningar över betänkandets utformning. Flera 

remissinstanser har fäst uppmärksamhet vid att det finns behov av att utföra en grundligare 

analys av inverkan av inskränkningarna i den övervakades grundläggande fri- och rättigheter 

vid den fortsatta behandlingen av lagförslaget.89   

Det är även intressant att i detta sammanhang i synnerhet belysa två utlåtanden som är något 

iögonfallande, nämligen utlåtandena av remissinstanserna Miesten tasa-arvo ry (MTA) och 

Perheiden parhaaksi ry. MTA understöder inte arbetsgruppens betänkande om elektronisk 

övervakning av besöksförbudet. I sitt utlåtande anser MTA bland annat att arbetsgruppen i 

 
85 Se SOU 2008:81, s. 189 och Prop. 2010/11:45, s. 47–48. Se även Sørensson 2011, s. 68–70. 
86 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 59–60.  
87 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 81. 
88 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 81. 
89 Se till exempel Kvinnoorganisationernas Centralförbunds utlåtande 8.11.2021, Förbundet för mänskliga 

rättigheters utlåtande 3.11.2021, Finlands Advokatförbunds utlåtande 2.11.2021 och Justitiekanslersämbetets 

utlåtande 4.11.2021. 
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praktiken presenterar förslag på att den som förbudet avses gälla ska behandlas som en dömd 

förbrytare, fastän personen inte gjort sig skyldig till något brott eller blivit dömd för något 

brott.90 Även Perheiden parhaaksi ry anser i sitt utlåtande avseende JM:s lagförslag att en 

person inte får behandlas som en brottsling, ifall personen inte har bevisats vara skyldig till 

något brott.91 Utlåtandena är intressanta med tanke på den elektroniska övervakningens 

grundrättighetsingripande karaktär.  

Sammantaget kunde det konstateras att JM:s betänkande om förslag på elektronisk 

övervakning av det utvidgade besöksförbudet är ändamålsenligt särskilt med tanke på 

behovet av effektiviseringen av förbudet och dess övervakning. Å andra sidan är betänkandet 

enligt min mening ofullständigt vad gäller diskussionen om inskränkningarna i den 

övervakades grundläggande fri- och rättigheter.  

 

2.3 Elektronisk övervakning av kontaktförbud i Sverige 

2.3.1 Vägen till nuvarande reglering 

Efter föregående kapitel om det föreliggande lagförslaget i Finland är det följdriktigt att 

härnäst behandla hur diskussionen och utvecklingen avseende elektronisk övervakning av 

kontaktförbud har sett ut i Sverige. Elektronisk övervakning av kontaktförbud regleras i 

Sverige i KontaktförbudL.92 Syftet med KontaktförbudL är att åstadkomma ett bättre skydd 

för personer som förföljs eller på annat sätt trakasseras.93 Förutsättningarna för att meddela 

kontaktförbud enligt Sveriges lagstiftning är snarlika förutsättningarna för meddelande av 

besöksförbud i Finland. Enligt 1 § 2 stycket (st.) i KontaktförbudL får kontaktförbud 

meddelas om det till följd av särskilda omständigheter finns en risk för att den som förbudet 

skulle avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på något annat sätt trakassera den 

som förbudet skulle avses skydda. Vid riskbedömningen av om förutsättningarna för 

kontaktförbud uppfylls eller inte är det enligt 1 § 2 st. i KontaktförbudL av särskild betydelse 

att beakta ifall den som förbudet skulle avses gälla tidigare har begått brott mot någon 

 
90 Miesten tasa-arvo ry:s utlåtande 1.11.2021.  
91 Perheiden parhaaksi ry:s utlåtande 4.11.2021. 
92 I samband med lagändringen år 2011 ersattes termen besöksförbud med termen kontaktförbud, varav 

förbuden i Finland och Sverige i avhandlingen åtskiljs genom de olika begreppen. Se Prop. 2010/11:45, s. 36. 
93 Prop. 1987/88:137, s. 11.  
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persons liv, hälsa, frihet eller frid. Enligt 1 § 3 st. i KontaktförbudL får ett kontaktförbud 

meddelas enbart om grunderna för förbudet väger tyngre än den inskränkning eller men 

förbudet innebär för den som förbudet skulle avses gälla. 

Redan innan dess att elektronisk övervakning av kontaktförbud infördes i KontaktförbudL 

år 2011 i Sverige hade elektronisk övervakning diskuterats flitigt. Diskussionerna ledde 

däremot fram till slutsatsen att elektronisk övervakning inte ansågs vara en lämplig åtgärd 

med syfte att utöka skyddet för de våldsutsatta, främst med anledning av den bristande 

tekniken på området.94 Myndigheten Brottsförebyggande rådet (Brå) konstaterade däremot 

år 2005 att elektronisk övervakning av kontaktförbud kunde bli möjligt med en kombination 

av stationär teknik (fotboja) och positioneringsteknik (GPS).95  

Syftet med införandet av elektronisk övervakning i KontaktförbudL år 2011 var att förbättra 

förutsättningarna att kontrollera att förbudet följs och att förebygga överträdelser av det. År 

2011 infördes bestämmelser om möjligheten att elektroniskt övervaka det särskilt utvidgade 

kontaktförbudet96 om det inte finns särskilda skäl mot det.97 Sådana särskilda skäl konstaterar 

regeringen vara exempelvis hemlöshet, vilket innebär en brist på regelbunden tillgång till 

elektricitet för att ladda övervakningsutrustningen, eller sjukdom som försvårar 

medverkan.98  

Dock meddelades det fram till år 2013 inte överhuvudtaget några särskilt utvidgade 

kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning.99 Dessutom fanns inte den tekniska 

utrustningen tillgänglig under långa perioder efter lagändringen om införandet av elektronisk 

övervakning av kontaktförbudet, vilket innebär ett misslyckande av implementeringen av 

 
94 Brå kom i en rapport utförd år 1999 fram till att elektronisk övervakning kunde bidra till ökad uppklarning 

av brott mot förbudet, men att den tekniska utrustningen innehöll för många brister. Se Brå 1999, s. 17–18. 

Även i departementspromemorian utförd år 2001 konstateras att elektronisk övervakning är en alltför 

ingripande åtgärd i den personliga friheten och därmed inte möjlig att införa i lagstiftningen. Se Ds 2001:73, 

s. 103–105. 
95 Brå 2005, s. 14–16. 
96 Meddelande av ett särskilt utvidgat kontaktförbud förutsätter enligt 2 § 2 st. i KontaktförbudL att det tidigare 

meddelats ett utvidgat kontaktförbud och att det kontaktförbudet överträtts. Ett särskilt utvidgat kontaktförbud 

innebär ett beslut om ett kontaktförbud som förbjuder den som förbudet avses gälla att vistas på ett större 

avgränsat förbudsområde. Det särskilt utvidgade kontaktförbudet får omfatta ett eller flera områden i 

anslutning till sådana platser där den skyddade personen har sin bostad eller arbetsplats eller annars brukar 

vistas. Förbudet får inte avse ett större område än vad som är nödvändigt. Någon motsvarighet till ett särskilt 

utvidgat kontaktförbud finns inte i Finland.  
97 Prop. 2010/11:45, s. 45–53. 
98 Prop. 2010/11:45, s. 51. 
99 Prop. 2017/18:81, s. 12. Liknande problem uppkom även i Norge där elektronisk övervakning knappt 

användes förrän år 2019, ungefär sju år efter ikraftträdandet av lagstiftningen. Se Dullum 2020, s. 52–56. 
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den elektroniska övervakningen.100 Detta är något som absolut bör undvikas vid ett 

eventuellt införande av elektronisk övervakning av besöksförbud i BesökförbudL, eftersom 

ett sådant misslyckande riskerar påverka trovärdigheten på besöksförbudets och 

övervakningens funktion samt effektivitet. 

År 2018 infördes i och med ovanstående uteblivna framgång nya lagändringar avseende 

kontaktförbudet, varav det blev möjligt att elektroniskt övervaka det utvidgade 

kontaktförbudet om den mot vilken förbudet avses gälla överträtt ett tidigare meddelat 

kontaktförbud och det inte finns särskilda skäl mot det. Det utvidgade kontaktförbudet kan 

enligt 2 § 1 st. i KontaktförbudL meddelas om det kan antas att ett ordinärt kontaktförbud101 

inte är tillräckligt och förbudet får därmed utvidgas till att även avse förbud att uppehålla sig 

i närheten av den skyddade personens bostad eller arbetsplats eller annat ställe där den person 

som förbudet avses skydda brukar vistas. Bestämmelsens lydelse är tämligen lik den finska 

bestämmelsen om utvidgat besöksförbud. Syftet med lagändringen år 2018 var att utvidga 

möjligheten att förena fler kontaktförbud med elektronisk övervakning.102  

År 2020 utförde Polis- och Åklagarmyndigheten en tillsynsrapport, vars resultat påvisar att 

av de kontaktförbud som granskades år 2020 förekom noll beslut om utvidgade 

kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning eller särskilt utvidgade 

kontaktförbud, med eller utan villkor om elektronisk övervakning.103 Genom granskningen 

kunde det konstateras att det är sällsynt att besluta om kontaktförbud med villkor om 

elektronisk övervakning, vilket ledde till ytterligare en lagändring i Sverige.104  

 

2.3.2 2022 års lagändring 

I Statens offentliga utredning (SOU) som publicerades år 2020, där man bland annat 

behandlar kontaktförbudet, konstateras samma sak som Sveriges riksdags justitieutskott 

(JuU) konstaterade redan i samband med lagändringen år 2018. I utredningen framhålls det 

 
100 Brå 2015:3, s. 9. 
101 Det ordinära kontaktförbudet innebär enligt 1 § 1 st. i KontaktförbudL ett förbud för en person att besöka, 

kontakta eller följa efter personen som förbudet ska avses skydda. Ordinärt kontaktförbud är väldigt lika det 

normala besöksförbudet i Finland. 
102 Prop. 2017/18:81, s. 11–13.  
103 Tillsynsrapport 2020:1, s. 9. 
104 Tillsynsrapport 2020:1, s. 14. 
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att regleringen om elektronisk övervakning bör kompletteras med en fakultativ regel som 

skulle möjliggöra beslut om elektronisk övervakning även om den som förbudet avses gälla 

inte tidigare överträtt ett kontaktförbud. I utredningen konstateras därmed att kontaktförbud 

bör kunna villkoras med elektronisk övervakning även om en överträdelse av förbudet inte 

tidigare har skett.105  

Detta ledde till att regeringen i juli år 2021 publicerade en proposition (Prop. 2020/21:217) 

om förslag på ytterligare lagändringar i KontaktförbudL. Även fastän propositionen 

publicerades i juli år 2021 har JM inte tagit ställning till propositionen i betänkandet om 

elektronisk övervakning av besöksförbud som publicerades i september år 2021. Därav är 

det särskilt relevant att belysa ovannämnda lagändring i denna avhandling.  

I propositionen anser Sveriges regering att det finns skäl att införa en bestämmelse som 

innebär att ett beslut om utvidgat kontaktförbud ska kunna förenas med elektronisk 

övervakning även om den mot vilken förbudet avses gälla inte tidigare har överträtt ett 

kontaktförbud. Vid beslutfattandet ifall ett utvidgat kontaktförbud ska kombineras med 

elektronisk övervakning, bör en risk- och proportionalitetsbedömning göras där man beaktar 

till exempel den som förbudet skulle avses gällas tidigare utförda brott mot personen som 

förbudet avses skydda, karaktären av dessa brott och om det handlar om enstaka eller flera 

gärningar. Avseende proportionalitetsbedömningen betonar regeringen att redan den 

omständigheten att det anses finnas skäl att besluta om ett utvidgat kontaktförbud, är en 

indikator på att skyddsbehovet bedöms vara stort och att elektronisk övervakning därmed 

kan komma på tal. Regeringen belyser dock att lagändringen inte innebär att det ska anses 

finnas en presumtion för elektronisk övervakning.106  

Ovannämnda lagförslag ledde till en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2022. Till 

följd av lagändringen lyder den del av 2 § 1 st. i KontaktförbudL som behandlar elektronisk 

övervakning nu enligt följande: ”Ett beslut om utvidgat kontaktförbud får förenas med 

villkor om elektronisk övervakning. Om den mot vilken förbudet avses gälla har överträtt ett 

kontaktförbud, ska beslutet förenas med villkor om elektronisk övervakning, om det inte 

finns särskilda skäl mot det”. 

 
105 SOU 2020:57, s. 250–252. Se även Prop. 2017/18:81, s. 19. 
106 Prop. 2020/21:217, s. 23–25.  
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Ovanstående bestämmelse i jämförelse med JM:s föreslagna bestämmelse skiljer sig relativt 

drastiskt avseende preciseringen av när elektronisk övervakning kan meddelas. JM:s 

föreslagna bestämmelse om elektronisk övervakning av det utvidgade besöksförbudet är 

tydligare eftersom bestämmelsen föreslås innehålla information om förutsättningarna som 

bör uppfyllas för meddelande av elektronisk övervakning, till exempel om övervakningen är 

nödvändig för att avvärja hot om brott.107 I bestämmelsen i KontaktförbudL preciseras det 

inte vilka förutsättningarna är för att villkor om elektronisk övervakning av kontaktförbudet 

ska kunna meddelas. Förutsättningarna preciseras däremot i regeringens proposition.108 

Otydligheten i bestämmelsen kunde emellertid leda till en feltolkning av bestämmelsen, 

vilket kunde undvikas genom förtydligande av bestämmelsen.  

I samband med lagberedningen fick regeringens utformning av bestämmelsen bland annat 

kritik från remissinstansen Polismyndigheten, som anser att det finns ett behov av att 

närmare förtydliga vilka grunder som bör föreligga för att det ska bli aktuellt med elektronisk 

övervakning. Polismyndigheten belyser att åklagare enligt myndighetens erfarenhet ofta är 

restriktiva med att tillämpa KontaktförbudL och därmed betonar myndigheten att det finns 

en risk för att denna fakultativa regel som regeringen presenterat skulle bidra med ännu mer 

återhållsamhet att meddela kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning. Även 

remissinstansen Brå anser att kriterierna bör vara precisa för enhetlig praxis, eftersom 

kontaktförbudet kritiserats för varierande beslutspraxis i olika delar av landet.109  

I propositionen anser regeringen dock att det är svårt att närmare ange vilka omständigheter 

som i allmänhet bör föreligga för att det ska bli aktuellt med elektronisk övervakning, 

eftersom riskbedömningen av omständigheterna för elektronisk övervakning bör göras 

enskilt i varje fall. Därför anser regeringen att de allmänna förutsättningarna som ska beaktas 

vid meddelande av kontaktförbud, ska vara relevanta vid bedömningen av om det utvidgade 

kontaktförbudet ska kombineras med elektronisk övervakning eller inte.110 Att 

omständigheterna ska bedömas från fall till fall föreslås dock även i JM:s betänkande om 

elektronisk övervakning av besöksförbud, men trots detta framkommer det relativt tydligt 

vilka förutsättningarna är i den föreslagna bestämmelsen om elektronisk övervakning i JM:s 

betänkande. 

 
107 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 104. 
108 Se Prop. 2020/21:217, s. 24. 
109 Prop. 2020/21:217, s. 23. 
110 Prop. 2020/21:217, s. 23–24. 
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Något som är anmärkningsvärt är att 2022 års lagändring skedde så pass tätt inpå 2018 års 

lagändring. Detta är även något som remissinstansen Åklagarmyndigheten ifrågasätter. 

Regeringen konstaterar däremot att lagändringar som innebär åtgärder som bidrar till 

förebyggande av våld riktat mot kvinnor och barn, bör övervägas oavsett om ändringen 

företas i nära anslutning till tidigare skedda lagändringar.111 Att lagändringar sker med korta 

tidsintervaller innebär enligt min mening å ena sidan en medvetenhet över vilka problem 

som förekommer med ifrågavarande lagstiftning. Å andra sidan kunde man fråga sig om 

2018 års lagändring verkligen var ändamålsenlig, med tanke på att en ny bestämmelse trädde 

i kraft så pass snabbt efter ikraftträdandet av 2018 års lagändring. 

Eftersom den nyaste lagändringen i Sverige avseende elektronisk övervakning i hög grad 

liknar förslaget på elektronisk övervakning av besöksförbud som presenterats i Finland, är 

det särskilt intressant att närmare bekanta sig med hur lagstiftarna i Sverige resonerat kring 

godtagbarheten av inskränkningarna i den övervakades grundläggande fri- och rättigheter 

vid den elektroniska övervakningen av kontaktförbud. Därav presenteras och analyseras 

Sveriges syn på inskränkningen av de grundläggande fri- och rättigheterna vid elektronisk 

övervakning av kontaktförbud närmare i kapitel 4.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
111 Prop. 2020/21:217, s. 24. 
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3 INSKRÄNKNING I GRUNDLÄGGANDE FRI- OCH RÄTTIGHETER 

 

3.1 Möjligheten att begränsa grundläggande fri- och rättigheter  

Efter att genom föregående kapitel förhoppningsvis skapat en djupare förståelse för behovet 

av en effektivare övervakning, det aktuella lagförslaget i Finland och utvecklingen i Sverige, 

är det nu nödvändigt att i avhandlingen närmare behandla möjligheten att begränsa de 

grundläggande fri- och rättigheterna, eftersom detta trots allt är en viktig grund till 

diskussionen i avhandlingen. Utöver detta kommer i kapitel 3 även presenteras de 

grundläggande fri- och rättigheterna som begränsas till följd av elektronisk övervakning av 

besöksförbud. 

På nationell nivå tryggas de grundläggande fri- och rättigheterna i GL. När man i 

grundrättighetssystemet tryggar en rättighet innebär detta samtidigt att någon aktör har en 

skyldighet att förverkliga den tryggade rättigheten.112 I enlighet med GL 22 § ska det 

allmänna se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna 

tillgodoses. De grundläggande fri- och rättigheterna måste således iakttas i den offentliga 

maktens verksamhet, bland annat vid lagstiftningsverksamheten.113 De grundläggande fri- 

och rättigheterna har således en stark effekt på lagstiftningsverksamheten i Finland.114  

Det allmännas skyldighet att se till att de grundläggande fri- och rättigheterna tillgodoses för 

varje enskild individ, innebär i sammanhanget avseende elektronisk övervakning av 

besöksförbud således att det allmänna är skyldigt att både tillgodose den skyddades 

grundläggande fri- och rättigheter som exempelvis rätten till liv och personlig trygghet enligt 

GL 7 § 1 mom., samt även den övervakades grundläggande fri- och rättigheter som 

exempelvis rätten till personlig frihet och integritet som tryggas i GL 7 § 1 mom.  

Vissa grundläggande fri- och rättigheter är skrivna i en absolut form, vilket innebär ett 

absolut förbud mot inskränkning i dessa grundläggande fri- och rättigheter. Dessa är 

exempelvis GL 6 § 2 mom. om förbud mot diskriminering och GL 7 § 2 mom. om förbud 

mot dödsstraff, tortyr och behandling som kränker människovärdet.115 Tuomas Ojanen anser 

 
112 Se Hidén 1999, s. 16. 
113 Tuori – Lavapuro 2011, kapitel III Yksittäiset perusoikeudet – 18. Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien 

turvaamisvelvollisuus – Perusoikeuksien toteutumisien turvaaminen – Suhde erityisiin toimeksiantoihin.  
114 Jyränki – Husa 2015, s. 387. 
115 Se Viljanen 2001, s. 56.  
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däremot att de grundläggande fri- och rättigheterna inte är absoluta, okränkbara rättigheter. 

Ojanen anser att de grundläggande fri- och rättigheterna i allmänhet inte är så pass 

ovillkorliga, att de inte i någon utsträckning och inte under några omständigheter kan 

begränsas eller undgås ifrån.116 Antero Jyränki och Jaakko Husa belyser däremot att det 

finns vissa grundläggande fri- och rättigheter som är ovillkorliga, det vill säga att de ska 

gälla utan begränsningar i lag. Vissa grundläggande fri- och rättigheter får dock begränsas 

genom lag, och dessa kallar Jyränki och Husa för smidiga rättsnormer.117  

De grundläggande fri- och rättigheterna som får begränsas kan bland annat begränsas genom 

begränsningar inskrivna i GL, såsom regleringsförbehåll eller kvalificerade lagförbehåll. 

Regleringsförbehåll ger lagstiftaren möjlighet att reglera om den grundläggande fri- och 

rättigheten i vanlig lag. Regleringsförbehåll syns ofta i lagstiftningen som ”enligt vad som 

närmare stadgas i lag” och ”enligt vad som stadgas genom lag”.118 Kvalificerade lagförbehåll 

innebär att det i grundlagsbestämmelsen på ett uttömmande sätt finns inskrivet om 

befogenheterna för den som stiftar lag att begränsa en grundläggande fri- och rättighet 

genom vanlig lag.119  

De grundläggande fri- och rättigheterna kan även begränsas fastän grundlagsbestämmelsen 

inte innehåller någon allmän begränsningsförutsättning. Inskränkningar i sådana rättigheter 

avgörs utifrån de allmänna lärorna om grundläggande fri- och rättigheter. I GL finns det inga 

allmänna bestämmelser om möjligheten att genom vanlig lag begränsa de grundläggande fri- 

och rättigheterna. Därför har statsförfattningspraxis och rättslitteraturen utvecklat och 

preciserat problematiken kring begränsningar av de grundläggande fri- och rättigheterna 

genom vanlig lag. GrU presenterar sju allmänna krav på förutsättningar som alla måste 

uppfyllas för att inskränkningar i dessa rättigheter ska vara möjliga. Dessa är kravet på 

lagstiftning, kravet på precision och exakt avgränsning, kravet på godtagbara 

begränsningsgrunder, kravet på okränkbart kärnområde, kravet på proportionalitet, kravet på 

 
116 Ojanen 2003, s. 50. 
117 Jyränki – Husa 2015, s. 420–421. 
118 GrUB 25/1994 rd, s. 6. Jyränki och Husa konstaterar att utan preciserande bestämmelser skulle 

grundrättighetsbestämmelsen ”hänga i luften” och sakna materiell juridisk effektivitet. Som exempel på en 

sådan bestämmelse presenterar Jyränki och Husa bland annat GL 10 § 1 mom. om skydd för privatlivet. Se 

Jyränki – Husa 2015, s. 422. 
119 GrUB 25/1994 rd, s. 6. Se även Viljanen 2001, s. 32–34 och Ojanen 2010, s. 33. Kvalificerade lagförbehåll 

finns till exempel i GL 10 § 3 mom. om skydd för hemfriden. Det kvalificerade lagförbehållet i bestämmelsen 

berättigar lagstiftaren att i lag stifta om begränsningar, om det är nödvändigt för att de grundläggande fri- och 

rättigheterna ska kunna tryggas eller för att brott ska kunna utredas. I vissa grundrättighetsbestämmelser i GL 

ingår en klausul utan förbehåll, enligt vilken bestämmelser avseende den grundläggande rättigheten ”utfärdas 

genom lag”, exempelvis i GL 16 § 1 mom. Se Jyränki – Husa 2015, s. 422. 
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rättsskydd och kravet på iakttagande av människorättsförpliktelser.120 Kraven kompletterar 

exempelvis regleringsförbehållet och det kvalificerade lagförbehållet för begränsning av 

respektive grundläggande fri- och rättighet, vilket sålunda innebär att det handlar om villkor 

som ska beaktas när en grundläggande fri- och rättighet begränsas genom en vanlig lag.121 

Kravet på lagstiftning innebär att inskränkningar i de grundläggande fri- och rättigheterna 

bör grundas på lagar stiftade av riksdagen. I exempelvis GL 7 § 3 mom. framhålls att den 

personliga integriteten inte får kränkas och att ingen får berövas sin frihet godtyckligt eller 

utan laglig grund. Detta innebär att eftersom det krävs i lag reglerade grunder för att kränka 

integriteten eller beröva någons frihet, får integriteten inte kränkas eller friheten berövas med 

stöd av en norm på en lägre författningsnivå än lag.122  

Kravet på precision och exakt avgränsning innebär att inskränkningarnas innehåll ska 

framgå av lagen och vara noga avgränsade och tillräckligt exakt definierade. Kravet 

förhindrar missförstånd över vad partens befogenheter är och i vilken utsträckning de 

begränsar sig.123 I praktiken har kravet på precision och exakt avgränsning nära samhörighet 

till kravet på lagstiftning.124 Det är viktigt att begränsningen av den grundläggande fri- och 

rättigheten är noggrant avgränsad, så att begränsningarna inte blir bredare än vad som är 

nödvändigt. Givande av begränsningsbefogenheter av de grundläggande fri- och 

rättigheterna enbart ”för säkerhetsskull” är inte godtagbart.125 

Kravet på godtagbara begränsningsgrunder innebär att grunderna för inskränkningarna ska 

vara godtagbara. GrU har senare preciserat detta och betonar att inskränkningarna måste vara 

godtagbara inom systemet för de grundläggande fri- och rättigheterna.126 Lagstiftaren får 

inte i vanlig lag begränsa en grundläggande fri- och rättighet, om inte begränsningen har en 

godtagbar grund i systemet för de grundläggande fri- och rättigheterna. Ur lagstiftarens 

synvinkel handlar det sålunda om en uppenbar begränsning av lagstiftarens befogenheter.127 

De grundläggande fri- och rättigheterna kan enligt GrU begränsas på grund av ett tungt 

 
120 GrUB 25/1994 rd, s. 5. Se även Ojanen 2010, s. 35–38 och Viljanen 1996, s. 803–804.  
121 Jyränki – Husa 2015, s. 423. 
122 GrUB 25/1994 rd, s. 5 och RP 309/1993 rd, s. 29. Allmänt om kravet på lagstiftning, se Viljanen 2001, s. 

65–114, Ojanen 2010, s. 35–36 och Jyränki – Husa 2015, s. 423. 
123 GrUB 25/1994 rd, s. 5 och RP 309/1993 rd, s. 29–30.  
124 Ojanen 2010, s. 36. 
125 Viljanen 2001, s. 116. 
126 GrUU 23/1997 rd, s. 2. 
127 Viljanen 2001, s. 128. 
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vägande samhälleligt skäl.128 En godtagbar begränsningsgrund kan även vara skydd av 

andras grundläggande fri- och rättigheter.129  

JM anser i betänkandet avseende elektronisk övervakning av besöksförbud att 

begränsningsgrunderna uppfyller kravet på godtagbara begränsningsgrunder, eftersom 

elektronisk övervakning skulle kunna meddelas för förebyggande av hot om brott mot liv, 

hälsa eller frihet mot den skyddade och att syftet med den elektroniska övervakningen är att 

trygga den skyddade personens rätt till liv och personlig trygghet. JM anser således att 

begränsningarna av de grundläggande fri- och rättigheterna grundar sig på tungt vägande 

samhälleliga skäl.130 

Bedömningen av uppfyllande av kravet på godtagbara begränsningsgrunder hänger i 

praktiken ofta ihop med kravet på proportionalitet. Kravet på godtagbara 

begränsningsgrunder formar förstadiet innan det egentliga övervägandet mellan intresset 

som är grunden till begränsningen och den begränsade rättighetens intresse. Med andra ord 

behöver man för det första avgöra om lagen överhuvudtaget får begränsa grundläggande fri- 

och rättighet A för intresse B:s skull. Efter det kan man gå vidare till att bedöma de andra 

omständigheterna i ärendet, som om det i det gällande fallet och i föreslagen utsträckning är 

möjligt att begränsa grundläggande fri- och rättighet A för intresse B:s skull. Det första 

stadiet kallar Veli-Pekka Viljanen för begränsningsgrundens godtagbarhetstest och det andra 

stadiet för proportionalitetstestet.131  

Kravet på proportionalitet innebär att inskränkningarna bör vara nödvändiga för att uppnå 

ett godtagbart syfte. Ifall syftet kan uppfyllas med mindre inskränkningar i de grundläggande 

fri- och rättigheterna, bör man tillämpa de åtgärder som i mindre grad begränsar dessa 

rättigheter. Sålunda är en grundrättighetsbegränsning endast tillåten ifall syftet inte kan 

uppnås med åtgärder som i mindre grad inskränker de grundläggande fri- och rättigheterna. 

Man ska således inte gå utöver vad som är nödvändigt. Vid bedömningen av den yttersta 

gränsen över vad som är tillåtet bör man göra en övervägning av vikten av det samhälleliga 

intresse som ligger som grund för begränsningen i relation till det skyddsintresse som ska 

inskränkas.132 I snäv betydelse kunde man förklara proportionalitetskravet som att ju 

centralare den grundläggande fri- och rättighetens användningsform är som 

 
128 GrUB 25/1994 rd, s. 5. 
129 Se Viljanen 2001, s. 144. 
130 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 85. 
131 Viljanen 2001, s. 134–135. 
132 GrUB 25/1994 rd, s. 5. Se även Jyränki – Husa 2015, s. 426 och Ojanen 2010, s. 36.  
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grundrättighetsbegränsningen riktar sig mot och ju kraftigare grundrättighetsbegränsning det 

handlar om, desto tyngre vägande bör intresset vara för vilket begränsningen verkställs.133  

Kravet på okränkbart kärnområde innebär att det i vanlig lag inte kan stadgas om en 

inskränkning av kärnområdet i en grundläggande fri- och rättighet.134 Syftet med kravet är 

att man inte kan ingripa i den grundläggande fri- och rättigheten i så stor utsträckning att 

inskränkningen urholkar hela rättighetens innehåll. En sådan inskränkning är exempelvis 

förbud av politiska partier, som ingriper på föreningsfrihetens kärnområde.135 GrU definierar 

dock inte närmare än ovanstående vad en grundläggande fri- och rättighets kärnområde är. 

Viljanen konstaterar att man i allmänhet kunde bedöma att kravet på okränkbart kärnområde 

inte nödvändigtvis i normala bedömningssituationer av begränsningen av grundläggande fri- 

och rättigheter har någon enskild betydelse, eftersom begränsningar som ingriper i en 

rättighets kärnområde torde vara ett undantag i alla fall motsatt till proportionalitetskravet 

och i flera fall även kravet på iakttagande av människorättsförpliktelser.136 Pekka Länsineva 

konstaterar att kravet är osjälvständigare än andra begränsningsförutsättningar.137 

Kravet på rättsskydd innebär att begränsningar i de grundläggande fri- och rättigheterna 

kräver ett tillräckligt rättsskydd. Kravet har ett nära samband med GL 21 § om rättsskydd 

och art. 13 i EMRK.138 

Det sista kravet är kravet på iakttagande av människorättsförpliktelser. Kravet innebär att 

inskränkningarna inte får stå i strid med Finlands internationella förpliktelser avseende de 

mänskliga rättigheterna.139 En sådan internationell förpliktelse för Finland är exempelvis 

EMRK. Kravet innebär att en begränsning av en grundläggande fri- och rättighet inte kan 

anses vara grundlagsenlig, om begränsningen sträcker sig så långt att den samtidigt 

överträder Finlands internationella förpliktelser.140 

Enligt Viljanens uppfattning hänvisar GrU i sina utlåtanden ofta till kravet på lagstiftning, 

kravet på precision och exakt avgränsning, kravet på godtagbara begränsningsgrunder och 

kravet på proportionalitet. Mer sällan hänvisar GrU explicit till kravet på okränkbart 

 
133 Viljanen 2001, s. 220. 
134 GrUB 25/1994 rd, s. 5. 
135 Viljanen 2011, kapitel II Yleinen osa – 3. Perusoikeuksien rajoittaminen – Perusoikeuksien yleiset 

rajoitusedellytykset – Ydinalueen koskemattomuuden vaatimus – Ydinalueen määrittely. 
136 Viljanen 2001, s. 248–249.  
137 Länsineva 2002, s. 83. 
138 GrUB 25/1994 rd, s. 5. Se även Viljanen 2001, s. 251–256. 
139 GrUB 25/1994 rd, s. 5. 
140 Viljanen 2001, s. 266. 
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kärnområde och kravet på iakttagande av människorättsförpliktelser, eftersom uppfyllandet 

av dessa krav i normalfall i lagförslag sällan orsakar några problem. De båda kraven är en 

form av säkerställande som görs i sista hand.141 De krav som i avhandlingen särskilt kommer 

på tal är kravet på godtagbara begränsningsgrunder och kravet på proportionalitet. Enligt 

min uppfattning är det främst kravet på proportionalitet som kunde orsaka viss problematik 

vid bedömningen av godtagbarheten av den betydande inskränkningen i den övervakades 

grundläggande fri- och rättigheter vid elektronisk övervakning av besöksförbud.  

 

3.2 Kränkta grundläggande fri- och rättigheter vid elektronisk 

övervakning av besöksförbud 

3.2.1 Rätt till personlig frihet och integritet  

Som tidigare i avhandlingen konstaterats är rätten till personlig frihet och integritet en av de 

grundläggande fri- och rättigheterna som kommer att begränsas vid elektronisk övervakning 

av besöksförbud. Rätten till personlig frihet och integritet är en frihetsrättighet som på 

nationell nivå regleras i GL 7 § 1 mom. och 3 mom.142 Grundlagsbestämmelsen om rätten 

till liv, personlig frihet och integritet anses vara en av de centralaste bestämmelserna som 

garanterar tryggandet av människovärdets okränkbarhet i enlighet med GL 1 § 2 mom. 

Människovärdets okränkbarhet har ansetts vara en av de värden som är viktigast för hela 

statsförfattningen. Människovärdets okränkbarhet kan beskrivas som grundprincipen för de 

grundläggande fri- och rättigheterna.143 I förhållande till andra grundläggande fri- och 

rättigheter har de tryggade rättigheterna i GL 7 § 1 mom. således ofrånkomligt en stark 

betydelse.144  

Bestämmelsen i GL 7 § 1 mom. och dess tillhörande skyldigheter har två tydliga 

dimensioner. Den offentliga makten ska å ena sidan avstå från att själva kränka någon av 

dessa rättigheter (vertikalnivå) och å andra sidan skapa omständigheter för att dessa 

grundläggande fri- och rättigheter också skyddas mot privata kränkningar (horisontell nivå). 

 
141 Viljanen 2001, s. 62. 
142 Ojanen 2010, s. 13. 
143 RP 309/1993 rd, s. 45 och Jyränki 2000, s. 62. Tuori anser att människovärdets okränkbarhet inte 

självständigt bör få ett så brett rättsligt innehåll. Se Tuori 2003, s. 941–942. Nieminen kallar människovärdet 

för skaparen av de grundläggande fri- och rättigheterna. Se Nieminen 2005, s. 71–72.  
144 Pellonpää 2009, kapitel III Yksittäiset perusoikeudet – 3. Henkilökohtainen koskemattomuus – Johdanto. 
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För att en individs skydd mot en annan individs hot om kränkning av dennes personliga 

integritet ska vara effektivt, måste rättigheterna emellanåt avstås ifrån för den person som 

gjort sig skyldig till kränkningen.145  

Rätten till personlig integritet är en rättighet som skyddar exempelvis mot kroppsvisitation 

och med tvång utförda medicinska åtgärder eller motsvarande åtgärder. Rätten till personlig 

integritet har även ett nära samband med skyddet för privatlivet i GL 10 § 1 mom. Rätten till 

personlig integritet kan även tillämpas på relationer mellan privatpersoner, fastän den 

personliga integriteten närmast tryggas genom straff- och skadeståndslagstiftningen. Utöver 

skydd för den fysiska integriteten innebär rätten till personlig integritet även ett skydd mot 

betydande inskränkningar i den mentala integriteten vid fall där behandlingen inte anses 

kränka människovärdet, vilket enligt GL 7 § 2 mom. är förbjudet.146  

Rätten till personlig frihet är till sin natur en allmän grundläggande fri- och rättighet, som 

utöver människans fysiska frihet även skyddar dennes viljas frihet och 

självbestämmanderätt.147 Att fästa övervakningsutrustning vid en person har ansetts vara en 

inskränkning i rätten till personlig frihet.148 Leena Mäkipää konstaterar att en 

övervakningsanordning som fästs vid en person är ett synligt fysiskt tecken på att personen 

övervakas. Mäkipää konstaterar att eftersom en övervakningsanordning som exempelvis 

fotbojan sätter en social stämpel på personen, kan bärandet av en sådan 

övervakningsanordning leda till att den övervakades fria rörlighet begränsas mer än tidigare, 

eftersom den övervakade undviker att röra sig fritt i samma utsträckning som tidigare på 

grund av att den övervakade inte vill att utrustningen ska avslöja att denne övervakas.149  

Rätten till personlig frihet anses vara ett bredare begrepp än det i GL 7 § 3 mom. tryggade 

skyddet mot frihetsberövanden.150 Frihetsberövande innebär att en person förbjuds och 

förhindras avlägsna sig från en för denne fastställd och noggrant avgränsad plats. Att stänga 

in en person i ett låst utrymme kan anses vara ett frihetsberövande. Även lindrigare åtgärder 

än nämnda åtgärd kan betraktas som ett frihetsberövande om begränsningen av friheten på 

grund av sin varaktighet, grad och de förhinder för sociala förhållanden som gärningen 

 
145 Pellonpää 2009, kapitel III Yksittäiset perusoikeudet – 3. Henkilökohtainen koskemattomuus – Johdanto. 
146 RP 309/1993 rd, s. 50. 
147 RP 309/1993 rd, s. 50. 
148 Se PeVL 4/2013 vp, s. 2 och GrUU 30/2010 rd, s. 5. Se även Prop. 2017/18:81, s. 20. 
149 Mäkipää 2013, s. 472. 
150 Pellonpää 2009, kapitel III Yksittäiset perusoikeudet – 3. Henkilökohtainen koskemattomuus – Oikeus 

elämään ja henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. 
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medför kan jämställas med begränsningarna till följd av att man placerar en person i ett låst 

utrymme.151  

I avgörandet Guzzardi mot Italien ansåg EMRD att en begränsad vistelse av en häktad person 

på en liten isolerad ö, med tillgång till begränsade sociala kontakter, fortgående 

polisövervakning och en isolering på 16 månader, var ett frihetsberövande i enlighet med 

art. 5 i EMRK.152 I avgörandet Raimondo mot Italien ansåg EMRD att det inte handlade om 

ett sådant frihetsberövande enligt art. 5 i EMRK, utan endast en begränsning av 

rörelsefriheten. I fallet var den övervakade misstänkte gärningsmannen tvungen att meddela 

polisen varje gång denne avlägsnade sig från sin bostad. Den misstänkte gärningsmannen 

fick inte heller lämna bostaden under vissa tidpunkter under dygnet.153 Nordiska 

ministerrådet drar i sin rapport slutsatsen att besöksförbud inte handlar om ett sådant 

frihetsberövande enligt art. 5 i EMRK, oberoende villkor om elektronisk övervakning eller 

inte.154  

På basis av ovanstående är det enligt min mening möjligt att dra en sådan slutsats att ett 

besöksförbud med eller utan villkor om elektronisk övervakning, inte handlar om ett sådant 

frihetsberövande i enlighet med GL 7 § 3 mom. Mäkipääs resonemang gällande att 

elektronisk övervakning kunde utgöra en ökad inskränkning i den fria rörligheten är enligt 

min mening intressant, men i teorin innebär den elektroniska övervakningen inte någon 

utökad begränsning av den övervakades rätt att fritt röra sig, eftersom samma 

rörelsebegränsningar skulle gälla vid det utvidgade besöksförbudet med villkor om 

elektronisk övervakning som vid det utvidgade besöksförbudet utan villkor om elektronisk 

övervakning.155 Jag skulle snarare vilja föra fram synpunkten att eftersom rätten till personlig 

frihet är en relativt omfattande rättighet, kunde elektronisk övervakning av besöksförbud 

innebära en utökad inskränkning i rätten till personlig frihet till följd av att friheten inte 

endast innebär en fysisk inskränkning i den personliga friheten, utan även en inskränkning i 

personens fria vilja och självbestämmanderätt.  

 
151 RP 309/1993 rd, s. 51–52. Se även Jyränki – Husa 2015, s. 430.  
152 Case of Guzzardi v. Italy, punkt 89–104.  
153 Case of Raimondo v. Italy, punkt 39–40. Se även Case of Amuur v. France, i vilket EMRD ansåg att det 

handlade om ett frihetsberövande när asylsökande var tvungna att vistas i en flygplats genomfartsområde och 

ett tillhörande hotell i 20 dagar under ständig polisövervakning och utan tillgång till juridiskt eller socialt stöd. 

Case of Amuur v. France, punkt 38–49 och 53–54.  
154 Halleskov – Holst 2019, s. 43–44. 
155 Se JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 85. 
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Möjligheten att begränsa rätten till personlig frihet och integritet regleras i GL 7 § 3 mom. 

Enligt nämnda bestämmelse får den personliga integriteten inte kränkas och ingen får 

berövas sin frihet godtyckligt eller utan laglig grund. Momentet innehåller således 

preciserande bestämmelser om inskränkning i rätten till personlig integritet och frihet. Alla 

inskränkningar i den personliga integriteten och friheten ska basera sig på lag stiftad utav 

riksdagen, det vill säga kravet på lagstiftning, och inte vara godtyckliga. De allmänna 

begränsningsförutsättningarna som behandlats ovan i kapitel 3.1 bör även uppfyllas. 

 

3.2.2 Skydd för privatlivet 

Utöver rätten till personlig frihet och integritet kommer även frihetsrättigheten rätt till skydd 

för privatlivet (GL 10 § 1 mom.) begränsas vid elektronisk övervakning av besöksförbud. 

Ojanen anser att skyddet för privatlivet är mångfasetterat eftersom skyddet omfattar allt från 

heder och hemfrid till brev- och telefonhemlighet.156 Även Liisa Nieminen betonar att 

innehållet i skyddet för privatlivet i någon mån är inexakt och att det därmed är svårt att 

bedöma när en kränkning av privatlivet skett.157 Enligt GL 10 § 1 mom. är var och ens 

privatliv, heder och hemfrid tryggade. I avhandlingen ligger fokus på skyddet för privatlivet 

i form av individens rätt att leva sitt eget liv utan godtycklig eller ogrundad inblandning av 

myndigheter eller övriga utomstående. Det har ansetts vara svårt att tydligt definiera 

gränserna för privatlivet. Till privatlivet har ansetts höra bland annat rätten att fritt knyta och 

upprätthålla kontakter till andra människor samt att bestämma över sig själv och sin egen 

kropp.158  

Skydd för familjelivet anses även ingå i skydd för privatlivet även om det inte uttryckligen 

nämns. Orsaken till att skydd för familjelivet inte uttryckligen nämns i bestämmelsen är för 

att familjebegreppet kan ha olika betydelse inom olika kulturer och i dagens läge behöver 

familjebegreppet nödvändigtvis inte enbart betyda den typiska kärnfamiljen.159 Begreppet 

 
156 Se Ojanen 2010, s. 13. 
157 Nieminen 1999, s. 109.  
158 RP 309/1993 rd, s. 56. 
159 I utlåtandet som gällde ändringar av utlänningslagen fäster GrU uppmärksamhet vid familjebegreppets 

mångfald i olika kulturer. Se GrUU 23/1998 rd, s. 3. 
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privatliv motsvarar terminologin i art. 8 i EMRK (right to respect for private life) och kan 

förstås som ett samlingsbegrepp för en individs privata krets.160  

Skydd för privatlivet är inte tydligt urskiljbart från exempelvis personlig integritet eller 

skydd för heder och hemfrid. I praktiken överlappar dessa rättigheter ofta varandra. En 

inskränkning i hemfriden innebär i allmänhet även en inskränkning i personens privatliv och 

en inskränkning i den personliga integriteten kan likaså innebära en inskränkning i 

privatlivet. Vid sådana konkurrenssituationer avseende de grundläggande fri- och 

rättigheterna behöver man ta hänsyn till att de föreslagna grundrättighetsbegränsningarna 

inte bara uppfyller de allmänna förutsättningarna för att begränsa grundläggande fri- och 

rättigheter, utan även de särskilda begränsningsförutsättningarna för alla grundläggande fri- 

och rättigheter i fråga.161  

I diskussionen om rättighetens koppling till elektronisk övervakning av besöksförbud är det 

intressant att belysa EMRD:s avgörande Uzun mot Tyskland. I avgörandet konstaterade 

EMRD att GPS-övervakning till sin natur bör särskiljas från andra övervakningsmetoder 

som visuell eller akustisk övervakning, som i regel är känsligare för att kränka en persons 

rätt till respekt för privatlivet, eftersom sådan övervakning avslöjar mer information om en 

persons uppförande, åsikter och känslor än vad GPS-övervakning gör.162 Å ena sidan kunde 

man tolka EMRD:s avgörande som om GPS-övervakning således inte utgör en betydlig 

inskränkning i rätt till skydd för privatlivet, å andra sidan anser jag att utlåtandet bör 

uppfattas som att GPS-övervakning i jämförelse med exempelvis ljudavlyssning inte utgör 

en lika omfattande inskränkning i det skyddade privatlivet.  

För att garantera skydd för privatlivet förutsätts det inte enbart att staten avhåller sig från att 

kränka medborgarnas privatliv, utan också att staten tar till aktiva åtgärder för att skydda 

privatlivet gentemot inblandning av andra individer.163 Bestämmelsen i GL 10 § 1 mom.  

innehåller däremot inga särskilda begränsningsklausuler. Därav bedöms tillåtligheten av en 

begränsning av skydd för privatlivet utifrån de grundläggande fri- och rättigheternas 

allmänna begränsningsförutsättningar.164 

 
160 RP 309/1993 rd, s. 57. 
161 Viljanen 2011, kapitel III Yksittäiset perusoikeudet – 6. Yksityiselämän suoja (PL 10 §) – Oikeus 

yksityiselämään – Yksityiselämän käsite. 
162 Case of Uzun v. Germany, punkt 52. 
163 RP 309/1993 rd, s. 57. 
164 GrUB 25/1994 rd, s. 5.  
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Vid bedömningen av tillåtligheten av en begränsning av skydd för privatlivet bör man på 

basis av kravet på iakttagande av människorättsförpliktelser och kravet på godtagbara 

begränsningsgrunder, även ta hänsyn till art. 8.2 i EMRK som innehåller en uttömmande 

förteckning över godtagbarheten av inskränkningar i skydd för privatlivet.165 Enligt art. 8.2 

i EMRK kan inskränkningar i skyddet för privatlivet ske om det i ett demokratiskt samhälle 

är nödvändigt med hänsyn till bland annat förebyggande av brott eller skydd för andra 

personers fri- och rättigheter. På grund av den tolkningsmässiga harmoniseringen mellan de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri- och rättigheterna har förteckningen 

betydelse vid bedömningen av om en begränsningsgrund är godtagbar. Ifall en 

begränsningsgrund inte finns med i förteckningen, kunde man dra slutsatsen om att 

begränsningsgrunden inte heller är godtagbar för att begränsa skyddet för privatlivet i GL. 

Å andra sidan konstaterar Viljanen att förteckningen i art. 8.2 i EMRK är skriven så pass 

öppet, att man inte kan dra slutsatsen om att alla de begränsningsgrunderna som presenteras 

i förteckningen är godtagbara även som en begränsningsgrund för en grundläggande fri- och 

rättighet.166  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
165 Viljanen 2011, kapitel III Yksittäiset perusoikeudet – 6. Yksityiselämän suoja (PL 10 §) – Oikeus 

yksityiselämään – Puuttuminen yksityiselämään. 
166 Viljanen 2011, kapitel III Yksittäiset perusoikeudet – 6. Yksityiselämän suoja (PL 10 §) – Oikeus 

yksityiselämään – Puuttuminen yksityiselämään. 
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4 EN ALLTFÖR OMFATTANDE INSKRÄNKNING?  

 

4.1 Övervakningsstraff och övervakad frihet på prov – straffpåföljd i 

frihet 

4.1.1 Allmänt om straffpåföljdernas funktion  

Efter att genom föregående kapitel förhoppningsvis skapat en förståelse för möjligheten att 

begränsa de grundläggande fri- och rättigheterna och medfört djupare kunskap över de 

grundläggande fri- och rättigheterna som inskränks vid elektronisk övervakning av 

besöksförbud, är det nu av relevans att avhandlingen rör sig mot att närmare analysera ifall 

inskränkningen vid elektronisk övervakning av besöksförbud kommer att anses vara 

godtagbar eller alltför omfattande. Härnäst i kapitel 4.1 analyseras den befintliga 

elektroniska övervakningen i straffpåföljdssystemet i Finland och godtagbarheten av 

grundrättighetsinskränkningarna vid dessa straffpåföljder.  

De straffpåföljder vilka elektronisk övervakning bland annat tillämpas på är 

övervakningsstraffet, som regleras i SL 6 kap. 11 a § och i 9 kap. i lagen om verkställighet 

av samhällspåföljder167 (400/2015; SamhällspåföljdsL), och övervakad frihet på prov, som 

regleras i SL 2 c kap. 8 § och närmare i lagen om övervakad frihet på prov (629/2013; 

ÖvervakL).168   

Samhällspåföljden övervakningsstraff är en allmän straffart som i stränghetsskalan placeras 

mellan påföljden samhällstjänst och ovillkorligt fängelsestraff.169 Enligt SL 6 kap. 11 a § 1 

mom. kan en gärningsman i stället för ovillkorligt fängelsestraff dömas till ett lika långt 

övervakningsstraff i högst sex månader, om förutsättningarna för samhällstjänst inte 

uppfylls, det inte förekommer några hinder som till exempel tidigare utdömda 

övervakningsstraff och övervakningsstraff ska anses motiverat för att upprätthålla eller 

främja gärningsmannens sociala färdigheter. Avtjänandet av övervakningsstraffet övervakas 

 
167 Tidigare reglerades övervakningsstraffet i lagen om övervakningsstraff (330/2011), men lagen upphävdes i 

samband med att SamhällspåföljdsL trädde i kraft den 1 maj 2015.   
168 Övervakad frihet på prov infördes redan år 2006 men effektiviserades år 2014 med den nya elektroniska 

dygnet-runt-övervakningen som trädde i kraft i samband med lagändringen år 2014. Se RP 140/2012 rd, s. 18. 

Se förarbetena RP 262/2004 rd och GrUU 21/2005 rd avseende ikraftträdandet av övervakad frihet på prov år 

2006. 
169 RP 17/2010 rd, s. 20. Se även Hartoneva et al. 2015, s. 63. 
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enligt 43 § i SamhällspåföljdsL med hjälp av tekniska anordningar och innebär en skyldighet 

för den dömde att stanna i sin bostad eller på annan lämplig plats där den dömde vårdas eller 

vistas i enlighet med planen för strafftiden, delta i sådan verksamhet som anvisas denne i 

enlighet med 41 § 2 mom. i SamhällspåföljdsL och vara drogfri i enlighet med 49 § 2 mom. 

i SamhällspåföljdsL.  

Övervakad frihet på prov är ett steg i den successiva frigivningen från fängelset.170 Enligt 

SL 2 c kap. 8 § kan en fånge placeras i övervakad frihet på prov utanför fängelset tidigast 

sex månader före den villkorliga frigivningen. Personen som placerats i övervakad frihet på 

prov övervakas enligt 7 § 1 mom. i ÖvervakL med hjälp av tekniska anordningar. Övervakad 

frihet på prov innebär enligt 2 § 2 mom. i ÖvervakL en i planen för strafftiden angiven 

skyldighet för den som har placerats i övervakad frihet på prov att stanna i bostaden, delta i 

verksamhet som anvisas denne och iaktta andra skyldigheter som föreskrivs i lagen.  

Den mest anmärkningsvärda skillnaden mellan övervakningsstraffet och övervakad frihet på 

prov i jämförelse med besöksförbudet är således åtgärdernas olika funktion. 

Övervakningsstraffets funktion är att fungera som en samhällspåföljd som är ett alternativ 

till ovillkorligt fängelsestraff om förutsättningarna för samhällstjänst inte uppfylls,  

övervakad frihet på prov å andra sidan är en påföljd som är en del av frigivningsprocessen 

ur fängelset och besöksförbudet en skyddsåtgärd som enligt 1 § 1 mom. i BesökförbudL kan 

meddelas för avvärjande av brott mot liv, hälsa, frihet eller frid eller hot om sådant brott, det 

vill säga skydda en konkret person. 

 

4.1.2 Allmänt om den elektroniska övervakningen vid straffpåföljderna 

Enligt 43 § 1 mom. i SamhällspåföljdsL övervakas den dömde vid övervakningsstraffet med 

hjälp av tekniska anordningar som installeras i dennes bostad, ges till den dömde eller fästs 

på denne vid handleden, vristen eller midjan, eller med en kombination av dessa 

anordningar. Den elektroniska övervakningen verkställs på samma sätt vid övervakad frihet 

på prov i enlighet med 7 § 1 mom. i ÖvervakL. Skillnaden mellan de tekniska anordningarna 

vid ovannämnda straffpåföljder och elektronisk övervakning av besöksförbud är att det vid 

 
170 RP 140/2012 rd, s. 4. Se även Matikkala 2021, s. 44–48. 
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elektronisk övervakning av besöksförbud inte skulle vara möjligt att installera tekniska 

anordningar i den övervakades bostad.   

I bägge propositionerna avseende övervakningsstraff och övervakad frihet på prov har det 

konstaterats att det tekniska övervakningssättet emellertid förblir öppet på grund av den 

snabba utvecklingen på området.171 Vid övervakad frihet på prov fastställs det tekniska 

genomförandet av övervakningen och innehållet i övervakningen dessutom individuellt 

utifrån det uppskattade behovet av övervakning av den som placeras i övervakad frihet på 

prov i enlighet med 7 § 2 mom. i ÖvervakL.172 Däremot är de allmännaste 

övervakningssätten vid övervakningsstraffet och övervakad frihet på prov ett band som fästs 

vid den dömdes vrist eller handled och som baseras på radiofrekvenstekniken, GPS-

övervakning som förverkligas exempelvis genom en lokalisator som fästs vid den 

övervakade eller installeras i en mobiltelefon som den övervakade bär med sig, samt GSM-

övervakning som förverkligas med hjälp av stödstationer ovan jord för mobiltelefoner.173  

Endast tekniska anordningar som fästs på kroppen är tillåtna vid övervakningsstraffet och 

övervakad frihet på prov, vilket således innebär att exempelvis mikroship eller någon annan 

motsvarande övervakningsanordning som förs in under huden inte är tillåtna.174 I JM:s 

betänkande avseende effektivisering av besöksförbud betonas det i den föreslagna 

bestämmelsen om det elektroniskt övervakade besöksförbudet uttryckligen att 

övervakningsutrustningen ska ges till den som meddelats besöksförbud eller fästas på denne 

vid handleden, vristen eller midjan, eller med hjälp av en kombination av sådana 

anordningar.175 Genom en tolkning av förslaget i betänkandet kunde man således konstatera 

att tekniska anordningar som förs in under huden inte skulle vara tillåtet vid elektronisk 

övervakning av besöksförbud. Dock vore det ändamålsenligt att detta uttryckligen 

framkommer vid den fortsatta beredningen av lagförslaget, för att undvika otydlighet. 

Den tekniska övervakningen vid övervakningsstraffet och övervakad frihet på prov ska 

enligt 43 § 2 mom. i SamhällspåföljdsL och 7 § 4 mom. i ÖvervakL genomföras så att den 

inte begränsar någons rättigheter i större omfattning eller orsakar större olägenheter än vad 

som är nödvändigt för att uppgiften ska kunna utföras. En sådan bestämmelse presenterar 

 
171 RP 262/2004 rd, s. 33 och RP 17/2010 rd, s. 36. 
172 Diskussionen om den individuella bedömningen av valet av de tekniska anordningarna förs närmare i kapitel 

4.4.2. 
173 RP 17/2010 rd, s. 36 och RP 140/2012 rd, s. 26–27. Se även Brottspåföljdsmyndighetens föreskrift 

1/004/2014. 
174 RP 140/2012 rd, s. 26 och RP 17/2010 rd, s. 36.  
175 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 104. 



43 

 

även JM gällande den elektroniska övervakningen av besöksförbud.176 Något som är relevant 

att belysa är att bestämmelsen avseende övervakad frihet på prov även förutsätter att 

olägenheten av övervakningen inte är större än vad som är försvarbart. Försvarbarheten 

anknyter i väsentlig grad till användningen av maktmedel som en tjänsteman vid 

Brottspåföljdsmyndigheten i begränsade fall ska ha befogenheter till vid verkställigheten av 

övervakad frihet på prov.177  

Bestämmelserna om övervakningsstraffet och övervakad frihet på prov innehåller även 

principen om finkänslighet, som innebär att de som utför övervakningsbesöken ska undvika 

onödig uppmärksamhet.178 Något som är särskilt intresseväckande är att undvikande av 

onödig uppmärksamhet endast ska beaktas vid Brottspåföljdsmyndighetens 

övervakningsbesök vid övervakningsstraffet och övervakad frihet på prov. JM:s föreslagna 

bestämmelse om den tekniska övervakningen vid elektronisk övervakning av besöksförbud 

lyder att onödig uppmärksamhet ska undvikas i samband med den tekniska 

övervakningen.179 En sådan lydelse är enligt min mening mer ändamålsenlig, eftersom det 

torde vara självklart att onödig uppmärksamhet vid den elektroniska övervakningen borde 

undvikas. 

 

4.1.3 Samtycke som förutsättning för elektronisk övervakning 

En väsentlig skillnad avseende förutsättningarna för att kunna utdöma övervakningsstraff 

och övervakad frihet på prov i jämförelse med elektronisk övervakning av besöksförbud, är 

att det vid övervakningsstraffet och övervakad frihet på prov krävs samtycke av 

gärningsmannen för utdömande av övervakningsstraff eller övervakad frihet på prov enligt 

44 § 1 mom. 1 punkten i SamhällspåföljdsL och 3 § 1 mom. 4 punkten i ÖvervakL.  

I JM:s betänkande gällande elektronisk övervakning av besöksförbud konstaterar JM att det 

förutsätts att den som förbudet avses gälla medverkar till övervakningen för att elektronisk 

övervakning av besöksförbud ska kunna genomföras.180 För att få personen att medverka till 

elektronisk övervakning, följa de skyldigheter som elektronisk övervakning innebär och 

 
176 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 106. 
177 RP 140/2012 rd, s. 27. 
178 RP 140/2012 rd, s. 27. Se även Mäkipää 2010b, s. 37 och Brottspåföljdsmyndighetens föreskrift 1/004/2014.  
179 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 106. 
180 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 59. 
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samarbeta för att uppfylla verkställigheten av det elektroniskt övervakade besöksförbudet, 

föreslår JM hot om straff för brott mot besöksförbud ifall personen inte medverkar.181 

Skillnaden mellan att välja att samtycka och förutsättas medverka till att inskränkningar i de 

egna grundläggande fri- och rättigheterna sker kan anses vara betydlig. Personen har vid 

övervakningsstraff och övervakad frihet på prov ett aktivt val, vilket innebär att personen 

kan välja att samtycka till de begränsningar och skyldigheter som övervakningsstraffet och 

övervakad frihet på prov innebär eller välja att spendera dagarna i fängelset. En fråga som i 

detta sammanhang således uppkommer är ifall det kan anses vara skäligt att en person 

behöver medverka till en åtgärd som uppenbarligen begränsar dennes grundläggande fri- och 

rättigheter, utan att ha blivit dömd för något brott. 

Samtycke har vid utdömande av övervakningsstraff ansetts vara en relevant förutsättning 

med anledning av att straffpåföljden på ett nytt sätt inskränker i den dömde personens 

grundläggande fri- och rättigheter.182 Samtycke har även ansetts vara en relevant 

förutsättning eftersom övervakningsstraffet anses vara krävande till följd av att det inte 

bedöms vara lätt att leva ett liv i frihet men samtidigt behöva acceptera den starka kontrollen 

över det egna livet och av den egna tidsanvändningen.183  

Ovanstående är intressant att betona eftersom elektronisk övervakning av besöksförbud 

också skulle innebära ett nytt sätt att ingripa i personens grundläggande fri- och rättigheter 

jämfört med besöksförbud utan villkor om elektronisk övervakning. Dessutom skulle den 

elektroniska övervakningen av besöksförbud i viss mån kunna jämföras med 

övervakningsstraffets krävande karaktär vad gäller den elektroniska övervakningen, dock 

inte till fullo eftersom den elektroniska övervakningen inte skulle vara riktigt lika krävande 

vid elektronisk övervakning av besöksförbud. 

 
181 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 60. Straffet för brott mot ett elektroniskt övervakat 

besöksförbud föreslås vara böter eller fängelse i högst ett år, men däremot är straffet i allmänhet troligen böter, 

eftersom straffet för brott mot besöksförbud i dagens läge i allmänhet är böter. Risken kunde således 

konstateras vara stor att den som förbudet avses gälla inte kommer att medverka till den elektroniska 

övervakningen och således överträda förbudet. I Sverige anser man att straffskalan för brott mot kontaktförbud 

med elektronisk övervakning bör vara fängelse i högst två år enligt 24 § 1 st. i KontaktförbudL. Böter är endast 

ett alternativ ifall brottet är ringa (24 § 2 st. KontaktförbudL). Ett strängare straff för brott mot ett elektroniskt 

övervakat besöksförbud vore således ett starkare incitament för den övervakade att faktiskt medverka till 

övervakningen och följa dess skyldigheter. Se JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 107 och Majanen 

– Nuotio 2021, kapitel II Rikoslajit – 6. RL 16: Rikokset viranomaisia vastaan – Laiton puuttuminen 

viranomaisten tehtäviin ym. – Lähestymiskiellon rikkominen (RL 16:9a) – Ajankohtaista. 
182 Se till exempel RP 17/2010 rd, s. 24.  
183 RP 17/2010 rd, s. 18. 
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Samtycke som förutsättning vid övervakningsstraffet har i regeringens proposition till 

övervakningsstraff även ansetts vara nödvändigt på grund av att personen förutsätts 

samarbeta för verkställigheten av övervakningsstraffet och förbinda sig till att avtjäna 

straffet.184  

En sådan förutsättning skulle även finnas vid elektronisk övervakning av besöksförbud, det 

vill säga en förutsättning om samarbete för att åtgärden ska vara en fungerande åtgärd. Utan 

ett sådant samarbete är det elektroniskt övervakade besöksförbudet inte en fungerande och 

trovärdig skyddsåtgärd.185 Däremot vore det enligt min mening svårt att förutsätta samtycke 

av den personen som det elektroniskt övervakade besöksförbudet skulle gälla, eftersom 

personen i fråga knappast frivilligt samtycker till en åtgärd som skulle innebära en större 

inskränkning i de egna grundläggande fri- och rättigheterna än besöksförbud utan villkor om 

elektronisk övervakning.  

 

4.1.4 Inskränkningarna i de grundläggande fri- och rättigheterna och deras 

godtagbarhet 

Övervakningsstraff och övervakad frihet på prov innebär inskränkningar i den persons 

grundläggande fri- och rättigheter som har dömts till övervakningsstraff eller placerats i 

övervakad frihet på prov. De grundläggande fri- och rättigheterna som främst begränsas är 

rätten till personlig frihet och integritet i GL 7 § 1 mom., rätten till fri rörlighet i GL 9 § 1 

mom. samt skyddet för privatlivet och hemfriden i GL 10 § 1 mom. Inskränkningen i rätten 

till skydd för hemfriden sker vid övervakningsstraffet och övervakad frihet på prov på grund 

av installationen av tekniska anordningar i hemmet och de övervakningsbesök i hemmet som 

Brottspåföljdsmyndigheten genomför i enlighet med 43 § i SamhällspåföljdsL och 7 § i 

ÖvervakL.186  

Inskränkningar i rätten till personlig frihet och integritet och skydd för privatlivet sker enligt 

regeringens propositioner om övervakningsstraff och övervakad frihet på prov samt enligt 

GrU:s utlåtande om lagstiftningen om övervakningsstraff (GrUU 30/2010 rd) särskilt vad 

gäller fästandet av övervakningsutrustning vid vristen, handleden eller midjan på den person 

 
184 RP 17/2010 rd, s. 33. 
185 Se JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 54. 
186 Se RP 140/2012 rd, s. 46–49 och RP 17/2010 rd, s. 54–57. 



46 

 

som dömts till övervakningsstraff eller placerats i övervakad frihet på prov. I regeringens 

proposition om övervakningsstraff och övervakad frihet på prov innebär fästande av 

övervakningsutrustning vid en person i viss mån en inskränkning i personens personliga 

integritet.187 Valet av uttrycket i viss mån i regeringens proposition är uppseendeväckande, 

eftersom uttrycket enligt min uppfattning syftar på att fästandet av teknisk utrustning på en 

person inte till fullo kränker den personliga integriteten.  

I sitt utlåtande avseende övervakningsstraffet konstaterar GrU däremot att fästande av sådan 

teknisk utrustning vid den dömdes vrist, handled eller midja är en inskränkning i den 

personliga integriteten. Trots att GrU konstaterar att det handlar om en inskränkning i den 

personliga integriteten, anser utskottet däremot att denna inskränkning är godtagbar och 

proportionerlig. I utlåtandet bedömer utskottet att ”i det här sammanhanget kan intrånget 

anses så obetydligt och nödvändigt med hänsyn till straffets art att det inte i sig bereder 

några konstitutionella problem att en anordning fästs på den dömde”.188  

I varken regeringens proposition eller GrU:s utlåtande om övervakningsstraffet nämns något 

särskilt om inskränkningen i den personliga integriteten och skyddet för privatlivet till följd 

av den ständiga elektroniska övervakningen av personens rörelser och position vid denna 

straffpåföljd. Fokus i propositionen och utskottets utlåtande har snarare varit inskränkningen 

i den personliga integriteten på grund av fästandet av tekniska anordningar vid den 

övervakade och inskränkningen i skyddet för privatlivet och hemfriden till följd av 

Brottspåföljdsmyndighetens övervakningsbesök och installation av de tekniska 

anordningarna i den övervakades bostad. Däremot kunde man i sammanhanget anta att det 

som GrU uttrycker i utlåtandet även kunde tillämpas vid bedömningen av godtagbarheten 

av inskränkningen i den personliga integriteten, friheten och skyddet för privatlivet till följd 

av dygnet-runt-övervakningen, eftersom den grundläggande fri- och rättigheten till personlig 

integritet och skyddet för privatlivet ofta ligger rätt nära varandra.189  

I sitt utlåtande om regeringens proposition med förslag till lagstiftning om övervakad frihet 

på prov motiverar GrU grundlagsenligheten avseende den elektroniska övervakningen vid 

övervakad frihet på prov på samma sätt som de gjort i utlåtandet om övervakningsstraffet, 

det vill säga att inskränkningen i sammanhanget kan anses obetydlig och nödvändig med 

 
187 RP 17/2010 rd, s. 56 och RP 140/2012 rd, s. 47. 
188 GrUU 30/2010 rd, s. 5.  
189 Se närmare kapitel 3.2.1 och 3.2.2 ovan avseende det närliggande sambandet mellan skyddet för privatlivet 

och den personliga integriteten.  
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hänsyn till straffets art, att det således inte uppstår ett konstitutionellt problem att tekniska 

anordningar fästs vid den dömde.190 

 

4.1.5 Omständigheterna bakom inskränkningarnas godtagbarhet – förhållandet till 

inskränkningen vid elektronisk övervakning av besöksförbud 

Att GrU anser att inskränkningen i de grundläggande fri- och rättigheterna, särskilt den 

personliga integriteten, är godtagbar vid övervakningsstraffet och övervakad frihet på prov 

har i avhandlingen en väsentlig roll med tanke på diskussionen om inskränkningen vid 

elektronisk övervakning av besöksförbud kunde konstateras vara godtagbar. 

Den främsta orsaken till att GrU anser att inskränkningen i sammanhanget kan anses så 

obetydlig och nödvändig med hänsyn till straffets art att det inte uppstår några 

konstitutionella problem enligt GL 7 § 3 mom., kunde enligt tolkning av utlåtandet anses 

vara den omständigheten att övervakningsstraffet och övervakad frihet på prov faktiskt är 

straffpåföljder. Bakgrunden till dessa åtgärder och således inskränkningen i de 

grundläggande fri- och rättigheterna, är en dom för ett begånget brott. Medan syftet med 

övervakningsstraffet och övervakad frihet på prov främst handlar om främjandet av den 

sociala anpassningen till samhället och ett liv utan kriminalitet efter att ha blivit dömd för 

brott, är syftet med besöksförbudet att förebygga framtida brott och således öka tryggheten 

för personer som riskerar utsättas för brott. Ett konstaterat brott och en dom är inte en 

förutsättning för meddelande av elektronisk övervakning av besöksförbud.191 

Av GrU:s utlåtande att döma är uppfattningen den att det som har en synnerligen central 

betydelse vid bedömningen av godtagbarheten av inskränkningen i de grundläggande fri- 

och rättigheterna, särskilt den personliga integriteten, är det att övervakningsstraffet och 

övervakad frihet på prov innebär lindrigare åtgärder i jämförelse med det ovillkorliga 

fängelsestraffet, som vore aktuellt ifall förutsättningarna för dessa straffpåföljder inte 

uppfylldes. Inskränkningen vid övervakningsstraffet och övervakad frihet på prov kunde 

således tolkas vara en godtagbar och mindre ingripande inskränkning i jämförelse med den 

 
190 PeVL 4/2013 vp, s. 2 och GrUU 30/2010 rd, s. 5. 
191 Ifall en förutsättning för att meddela elektronisk övervakning vore att det tidigare skett ett brott mot 

besöksförbudet, skulle den elektroniska övervakningen av besöksförbud i högre grad likna 

övervakningsstraffet och övervakad frihet på prov eftersom bakgrunden till den elektroniska övervakningen 

således skulle vara ett brott. Detta alternativ behandlas närmare i kapitel 4.4.1. 
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inskränkning i de grundläggande fri- och rättigheterna som ett ovillkorligt fängelsestraff 

innebär. Även den omständigheten att övervakad frihet på prov är en del av 

frigivningsprocessen ur fängelset och således ett steg mot villkorlig frigivning, kunde tolkas 

ha en väsentlig betydelse enligt GrU:s utlåtande om godtagbarheten av inskränkningen vid 

övervakad frihet på prov.  

I sammanhanget är det sålunda ytterst relevant att belysa att det vid elektronisk övervakning 

av besöksförbud inte skulle förekomma någon sådan allvarligare åtgärd, som ovillkorligt 

fängelsestraff vid övervakningsstraffet och övervakad frihet på prov, som är aktuell ifall 

förutsättningarna för elektronisk övervakning av besöksförbud inte uppfylls. Ifall 

förutsättningarna för elektronisk övervakning inte skulle uppfyllas innebär det att ett utvidgat 

besöksförbud utan villkor om elektronisk övervakning blir aktuellt i stället. Elektronisk 

övervakning av besöksförbud är snarare en allvarligare åtgärd än ett utvidgat besöksförbud 

utan villkor om elektronisk övervakning, på grund av den ökade inskränkningen i de 

grundläggande fri- och rättigheterna vid elektronisk övervakning. 

En annan omständighet som kunde utläsas vara betydande vid bedömningen av 

inskränkningens godtagbarhet vid övervakningsstraff och övervakad frihet på prov, är den 

omständigheten att dessa straffpåföljder innebär färre negativa konsekvenser för den dömde 

personen som övervakningsstraff och övervakad frihet på prov skulle gälla. Målet med 

övervakningsstraffet har konstaterats vara undvikande av det ovillkorliga fängelsestraffets 

negativa konsekvenser. Vid övervakningsstraffet har den dömde till skillnad från vid det 

ovillkorliga fängelsestraffet möjlighet att bevara sin arbets- eller studieplats, upprätthålla 

familjeförhållanden till följd av att straffet avtjänas i hemmet och undvika kontakt med 

subkulturen i fängelserna som glorifierar brottsliga beteenden och attityder. I förarbetena 

konstateras även att övervakningsstraffet kan minska risken för återfallsbrottslighet.192 

Syftet med övervakad frihet på prov är enligt 2 § 1 mom. i ÖvervakL att upprätthålla och 

främja fångens färdigheter för anpassning i samhället, vilket kan leda till en minskning av 

återfallsbrottsligheten, som vid övervakad frihet på prov har ansetts vara ett viktigt 

samhälleligt mål.193 

Med hänsyn till skydd för privatlivet har det konstaterats att förfarandet vid 

övervakningsstraffet, men detta kunde även appliceras på övervakad frihet på prov, 

 
192 RP 17/2010 rd, s. 18. Se även till exempel Brå 2007:19 om undersökning avseende minskning av risken för 

återfallsbrottslighet vid elektronisk övervakning. 
193 RP 140/2012 rd, s. 18. 
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dessutom har en positiv effekt på de inblandade parterna, särskilt den dömde och till 

exempel dennes familj. Den positiva effekten baserar sig på att straffpåföljderna främjar 

familjelivet och förenklar upprätthållandet av de sociala förhållandena eftersom 

straffpåföljderna verkställs i det egna hemmet.194 Detta är något som även kunde antas vara 

en grund för GrU:s utlåtande om godtagbarheten av inskränkningen i de grundläggande fri- 

och rättigheterna vid övervakningsstraff och övervakad frihet på prov. 

Någon liknande form av positiv inverkan anser jag inte skulle föreligga för den övervakade 

eller dennes familj vid elektronisk övervakning av besöksförbud i jämförelse med det 

utvidgade besöksförbudet utan villkor om elektronisk övervakning. Förvisso går det enligt 

min mening inte heller att dra någon slutsats om att exempelvis den övervakades 

familjeförhållanden drastiskt skulle förändras till följd av elektronisk övervakning av 

besöksförbud jämfört med besöksförbud utan villkor om elektronisk övervakning, eftersom 

det enda som i praktiken förändras är att personen övervakas i realtid och således är tvungen 

att bära med eller på sig tekniska anordningar. I viss mån kunde man däremot reflektera över 

fotbojans sociala stigmatisering, vilket i och för sig kunde ha en negativ inverkan på den 

övervakades sociala relationer.195  

Något som dessutom är givande att belysa är det faktum att personer som placerats i 

övervakad frihet på prov haft en positiv inställning till övervakad frihet på prov. Detta är 

något som framkommit i en undersökning som Mäkipää utfört. I undersökningen har de 

intervjuade personerna som placerats i övervakad frihet på prov ansett att begränsningarna 

av de grundläggande fri- och rättigheterna har varit lämpligt dimensionerade i förhållande 

till att den dömde har fått spendera sin tid utanför fängelset, i sin egen bostad och 

tillsammans med sin familj. En allmän synpunkt om att den övervakade friheten på prov inte 

försvårade vardagen alldeles för mycket fanns även hos de intervjuade personerna.196  

En förutsättning för att kunna placeras i övervakad frihet på prov är bland annat enligt 3 § 1 

mom. 2 punkten i ÖvervakL att det utifrån uppgifter om fångens beteende under strafftiden 

kan anses vara sannolikt att villkoren för övervakad frihet på prov iakttas. Således krävs det 

viss motivation och en god inställning för att överhuvudtaget kunna placeras i övervakad 

frihet på prov.197 Övervakad frihet på prov kunde uppfattas som en form av belöning för att 

 
194 Se GrUU 30/2010 rd, s. 3. Se även Kurtto 2013, s. 173. 
195 Se till exempel SOU 2020:57, s. 252. 
196 Mäkipää 2010b, s. 169–170. 
197 Mäkipää 2010b, s. 83. 
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den dömde under fängelsetiden samarbetat och förbundit sig till planenligheten.198 Detta 

bidrar till synpunkten att inskränkningen kan anses vara godtagbar, eftersom åtgärden är ett 

steg mot villkorlig frigivning och ett steg bort från fängelset. 

Elektronisk övervakning av besöksförbud är däremot enligt min uppfattning inte någon form 

av belöning som kunde motivera godtagbarheten av inskränkningarna i de grundläggande 

fri- och rättigheterna. Jag förmodar att en sådan positiv inställning till elektronisk 

övervakning knappast kommer att förekomma hos de personer som skulle meddelas 

elektronisk övervakning av besöksförbudet.  

Även den omständigheten att samtycke är en förutsättning för att kunna utdöma 

övervakningsstraff och placera någon i övervakad frihet på prov, kunde enligt min mening 

ha en inverkan på bedömningen av inskränkningarnas godtagbarhet vid övervakningsstraffet 

och övervakad frihet på prov. Att kunna välja att samtycka eller inte välja att samtycka är 

enligt min mening betydande vid bedömningen av inskränkningens godtagbarhet, även om 

GrU konstaterar att en förutsättning om samtycke inte automatiskt innebär att en begränsning 

av de egna grundläggande fri- och rättigheterna är godtagbar.199 Däremot kunde man fråga 

sig ifall en grundrättighetsinskränkning till följd av samtycke som förutsättning åtminstone 

kunde anses vara en mer godtagbar inskränkning, än en grundrättighetsingripande åtgärd 

som kan meddelas utan samtycke som förutsättning. 

Utifrån omständigheterna som presenterats ovan avseende skillnaderna mellan 

straffpåföljderna och elektronisk övervakning av besöksförbud, kunde man 

sammanfattningsvis enligt min uppfattning konstatera att grundrättighetsinskränkningen vid 

elektronisk övervakning av besöksförbud inte vore särskilt godtagbar och proportionerlig.  

 

4.2 Förstärkt reseförbud och häktningsarrest – alternativ till häktning 

4.2.1 Allmänt om tvångsmedlens funktion 

Efter ovanstående diskussion om godtagbarheten av grundrättighetsinskränkningarna vid 

straffpåföljderna till följd av elektronisk övervakning och omständigheterna bakom 

 
198 Mäkipää 2010a, s. 972. 
199 GrUU 27/1998 rd, s. 2. Se även Viljanen 2001, s. 107–114. 
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godtagbarheten av inskränkningarna samt förhållandet till inskränkningen vid elektronisk 

övervakning av besöksförbud, är det naturligt att avhandlingen nu rör sig mot att närmare 

analysera den befintliga elektroniska övervakningen i tvångsmedelssystemet och 

godtagbarheten av grundrättighetsinskränkningarna vid dessa tvångsmedel.  

Elektronisk övervakning används idag utöver vid övervakningsstraff och övervakad frihet 

på prov, även vid vissa tvångsmedel, nämligen vid det förstärkta reseförbudet och 

häktningsarrest som regleras i 5 kap. och 2 kap. i TML. Förstärkt reseförbud och 

häktningsarrest är tvångsmedel som domstolen kan meddela i stället för häktning eller 

hållande i häkte, om ett reseförbud anses vara ett otillräckligt tvångsmedel och 

förutsättningarna för att meddela förstärkt reseförbud och häktningsarrest uppfylls.200 En av 

förutsättningarna vid dessa tvångsmedel är att den person som ska övervakas samtycker till 

verkställigheten av häktningsarresten och det förstärkta reseförbudet (2 kap. 12 a § 2 mom. 

1 punkten och 5 kap. 1 a § 2 mom. 2 punkten i TML).201 Förstärkt reseförbud kunde i 

stränghetsskalan anses ligga mellan reseförbudet och häktning.202 Det förstärkta 

reseförbudet och häktningsarrest kan således anses vara ett sekundärt tvångsmedel till 

reseförbudet,203 och förklaras som ett substitut till häktning.204   

En väsentlig skillnad mellan förstärkt reseförbud och häktningsarrest är att det förstärkta 

reseförbudet kan meddelas innan den brottsmisstänkte döms till straff, medan 

häktningsarrest kan meddelas efter avkunnandet av tingsrättens dom i väntan på 

fullföljdsdomstolens avgörande. Häktningsarrest kan åläggas om det ovillkorliga 

fängelsestraffet som tingsrätten dömt ut är under två år. Förstärkt reseförbud kan enligt 5 

kap. 1 a § 2 mom. i TML meddelas om det strängaste straffet för brottet är fängelse i minst 

ett år. Till skillnad från elektronisk övervakning av besöksförbud, bör det för att kunna 

beslutas om reseförbud eller häktning finnas en brottsmisstanke på sannolika skäl enligt 

TML 5 kap. 1 § och 2 kap. 11 §, vilket således även är en förutsättning vid förstärkt 

reseförbud. Vid häktningsarrest finns det redan en tingsrättsdom i ärendet.205   

 
200 RP 252/2016 rd, s. 44. Se även LaUB 10/2017 rd, s. 2.  
201 Diskussionen om samtycke vid elektronisk övervakning och förhållandet till elektronisk övervakning av 

besöksförbud har förts i kapitel 4.1.3.  
202 RP 252/2016 rd, s. 26. 
203 Fredman et al. 2020, s. 898. 
204 Fredman et al. 2020, s. 894. 
205 RP 252/2016 rd, s. 29. 
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Syftet med tvångsmedlen förstärkt reseförbud och häktningsarrest är att säkerställa 

förundersökningen, rättegången och straffverkställigheten.206 Syftet med införandet av det 

förstärkta reseförbudet var utöver ovannämnda att effektivisera övervakningen av 

reseförbudet, eftersom antalet överträdelser av reseförbudet varit många och övervakningen 

inte särskilt effektiv på grund av ett osammanhängande övervakningssystem.207 

Reseförbudet övervakas i varierande grad, vilket innebär att de som brutit mot förbudets 

skyldigheter i allmänhet blir fast för överträdelse av förbudet i samband med kontakt med 

polisen av andra skäl än reseförbudet. I förarbetena till det förstärkta reseförbudet och 

häktningsarrest konstateras att en effektiviserad övervakning förutsätts för att öka 

trovärdigheten på reseförbudet och en utökad användning av förbudet.208 Således kunde man 

konstatera att bakgrunden till både det förstärkta reseförbudet och elektronisk övervakning 

av besöksförbud har varit att effektivisera övervakningen.  

En märkbar skillnad mellan det förstärkta reseförbudet och häktningsarrest är att 

häktningsarrest enligt 2 kap. 12 b § 1 mom. i TML alltid ska förenas med en skyldighet att 

stanna i bostaden eller på en plats som är lämpad för boende under den tidpunkten som 

framgår av domstolens avgörande, medan domstolen enligt 5 kap. 2 a § 1 mom. i TML vid 

förstärkt reseförbud får pröva om det finns behov av en skyldighet att stanna i bostaden. 

Således är det förstärkta reseförbudet inte alltid förenat med en skyldighet att stanna i 

bostaden.209  

Följaktligen kan det fastställas att det mellan det förstärkta reseförbudet och elektronisk 

övervakning av besöksförbudet finns större likheter avseende skyldigheterna än vad det finns 

mellan häktningsarrest och elektronisk övervakning av besöksförbud. Detta eftersom JM i 

betänkandet om effektivisering av besöksförbud inte presenterat något förslag om att 

elektronisk övervakning av besöksförbud skulle innehålla en skyldighet att stanna i bostaden 

under vissa bestämda tidpunkter, och förstärkt reseförbud nödvändigtvis inte heller behöver 

innehålla en sådan skyldighet.  

Det förstärkta reseförbudet och dess skyldigheter och förbud kan anses likna det utvidgade 

besöksförbudet till följd av förbudet att röra och befinna sig på vissa särskilda platser enligt 

3 § 3 mom. i BesökförbudL och 5 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten i TML. Däremot skiljer sig 

 
206 RP 252/2016 rd, s. 51. 
207 Se JM:s Arbetsgruppsbetänkande 2007:17, s. 66. 
208 RP 252/2016 rd, s. 26. 
209 RP 252/2016 rd, s. 29. 
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dessa förbudstyper ifrån varandra avseende omständigheten att besöksförbudets syfte är att 

skydda en konkret person, medan reseförbudet förhindrar en person att vistas på ett visst 

område.210  

Det förstärkta reseförbudet är däremot enligt JM:s betänkande om elektronisk övervakning 

(2007:17) till sin karaktär enbart en skyddsåtgärd, och därav är det inte skäligt att det till det 

förstärkta reseförbudet hör en sådan verksamhetsskyldighet som finns exempelvis vid 

övervakningsstraffet. Elektronisk övervakning som utdöms som straff är därmed till sitt 

innehåll mer avsevärt än ett förstärkt reseförbud.211 Detta torde även beaktas vid 

diskussionen om elektronisk övervakning av besöksförbud. Det är beaktansvärt att både 

förstärkt reseförbud och elektronisk övervakning av besöksförbud kallas för skyddsåtgärder, 

även fastän åtgärdernas syften är olika. 

 

4.2.2 Allmänt om den elektroniska övervakningen vid tvångsmedlen 

Det förstärkta reseförbudet och häktningsarresten övervakas med hjälp av teknisk 

övervakning i enlighet med 2 kap 12 d § i TML. Den tekniska övervakningen genomförs 

med hjälp av tekniska anordningar som ges till personen eller fästs på denne vid handleden, 

vristen eller midjan, eller med hjälp av en kombination av sådana anordningar. 

Övervakningen kan innefatta övervakning av att personen stannar i bostaden eller 

övervakning av rörelser utanför bostaden, eller omfatta båda övervakningssätten. Den 

tekniska övervakningen vid förstärkt reseförbud och häktningsarrest skiljer sig från den 

tekniska övervakningen vid övervakningsstraff och övervakad frihet på prov, eftersom det 

vid ovanstående tvångsmedel inte är tillåtet att installera tekniska anordningar i personens 

bostad.212 Den tekniska övervakningen vid elektronisk övervakning av besöksförbud skulle 

i högre grad likna övervakningen vid ovanstående tvångsmedel än den elektroniska 

övervakningen vid övervakningsstraffet och övervakad frihet på prov.  

2 kap. 12 d § 2 mom. i TML innehåller en skyldighet att undvika onödig uppmärksamhet i 

samband med övervakningen vid förstärkt reseförbud och häktningsarrest, och 

övervakningen ska genomföras så att den inte ingriper i någons rättigheter i större omfattning 

 
210 Se Fredman et al. 2020, s. 903. 
211 JM:s Arbetsgruppsbetänkande 2007:17, s. 54. 
212 RP 252/2016 rd, s. 40. 
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eller orsakar större olägenheter än vad som är nödvändigt för att genomföra den. Denna 

bestämmelse liknar till stora delar det förslag till bestämmelse som JM presenterar i sitt 

betänkande om elektronisk övervakning av besöksförbud.213  

Enligt Brottspåföljdsmyndighetens anvisningar ska övervakningen vid häktningsarrest ske 

diskret och hänsynsfullt samt den som ålagts häktningsarrest bemötas på ett respektfullt och 

korrekt sätt.214 Enligt min mening är det av betydelse att även den eventuella elektroniska 

övervakningen vid besöksförbud bör utföras diskret och hänsynsfullt med respekt och 

korrekt bemötande mot den som ålagts elektronisk övervakning av besöksförbud. 

Arbetsgruppen för betänkandet om elektronisk övervakning (2007:17) har inte velat ta 

ställning till den tekniska metoden för genomförande av det förstärkta reseförbudet. Däremot 

konstaterar de att eftersom reseförbud endast är ett tvångsmedel och den som meddelats 

reseförbud inte konstaterats vara skyldig för något brott utan endast är brottsmisstänkt, kunde 

utgångspunkten vara att metoden för det tekniska genomförandet är mindre inskränkande i 

personens frihet än vid övervakningsstraffet.215 En sådan lösning vore även av betydelse vid 

elektronisk övervakning av besöksförbud, eftersom åtgärden inte blir aktuell som 

straffpåföljd utan som en skyddsåtgärd. Därav vore det oskäligt att elektronisk övervakning 

av besöksförbud inskränker i de grundläggande fri- och rättigheterna i lika hög grad som vid 

exempelvis övervakningsstraffet, där elektronisk övervakning blir tillämplig till följd av 

utdömande av straff för ett begånget brott.216 Detta utlåtande av JM är något som torde 

behandlas vid den fortsatta beredningen av lagförslaget. 

 

4.2.3 Inskränkningarnas godtagbarhet och omständigheterna bakom – förhållandet till 

inskränkningen vid elektronisk övervakning av besöksförbud  

Förstärkt reseförbud och häktningsarrest innebär inskränkningar i den persons 

grundläggande fri- och rättigheter som har meddelats förstärkt reseförbud eller ålagts 

häktningsarrest. De grundläggande fri- och rättigheterna som främst begränsas är rätten till 

 
213 Se JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 106. 
214 Brottspåföljdsmyndighetens föreskrift 1/004/2019. 
215 JM:s Arbetsgruppsbetänkande 2007:17, s. 55. 
216 I kapitel 4.4.2 behandlas närmare ett alternativ på övervakningsförfarande som kunde innebära mindre 

inskränkningar i den övervakades grundläggande fri- och rättigheter, nämligen övervakning enbart med hjälp 

av GPS-positionering via mobiltelefon och telefonsamtal för identifiering av den övervakade. 
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personlig frihet och integritet i GL 7 § 1 mom., rätten till fri rörlighet i GL 9 § 1 mom. och 

rätten till skydd för privatlivet i GL 10 § 1 mom. Vid bedömningen av ifall dessa 

begränsningar av grundläggande fri- och rättigheter är godtagbara har man beaktat de 

lagförbehåll som hänför sig till de grundläggande fri- och rättigheterna samt de allmänna 

förutsättningarna för begränsning av grundläggande fri- och rättigheter.217  

Inskränkningar i rätten till personlig frihet och integritet samt skydd för privatlivet kommer 

särskilt på tal avseende fästande av tekniska anordningar vid personen och övervakningen 

av personen vid förstärkt reseförbud och häktningsarrest. I både JM:s betänkande om 

alternativ till häktning (5/2016) och i regeringens proposition om häktningsarrest och 

förstärkt reseförbud konstateras att den omständigheten att en teknisk 

övervakningsanordning fästs vid vristen, handleden eller midjan på den som meddelats 

förstärkt reseförbud eller ålagts häktningsarrest innebär att man i någon mån ingriper i den i 

GL 7 § 1 mom. tryggade personliga integriteten.218 Även i denna proposition används 

uttrycket i någon mån, likt uttrycket i viss mån som användes i regeringens proposition om 

övervakningsstraff, vilket är anmärkningsvärt med tanke på GrU:s synpunkter. 

I propositionen om förstärkt reseförbud och häktningsarrest konstateras att syftet att 

säkerställa förundersökningen av ett brott, rättegången och straffverkställigheten grundar sig 

på tungt vägande samhälleliga skäl.219 Eftersom det i propositionen fastställs ovanstående 

innebär det att begränsningar av grundläggande fri- och rättigheter vid förstärkt reseförbud 

och häktningsarrest har en godtagbar begränsningsgrund i enlighet med den allmänna 

begränsningsförutsättningen om kravet på godtagbara begränsningsgrunder.  

I propositionen om förstärkt reseförbud och häktningsarrest fastslås att regleringen om 

övervakningen av förstärkt reseförbud och häktningsarrest ska motsvara bestämmelserna om 

övervakningsstraff och övervakad frihet på prov som förberetts genom GrU:s medverkan.220 

I propositionen hänvisas det således till GrU:s utlåtande om lagstiftningen om 

övervakningsstraff. I GrU:s utlåtande konstateras, som tidigare i avhandlingen framkommit, 

att ett ingripande av nämnda slag kan betraktas som obetydligt och nödvändigt med hänsyn 

 
217 RP 252/2016 rd, s. 50.  
218 RP 252/2016 rd, s. 51 och JM:s Betänkanden och utlåtanden 5/2016, s. 88. 
219 RP 252/2016 rd, s. 51. 
220 RP 252/2016 rd, s. 51 och JM:s Betänkanden och utlåtanden 5/2016, s. 88. 
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till straffets art, att inskränkningen inte bereder ett författningsrättsligt problem enligt GL 7 

§ 3 mom.221  

Den omständigheten att förstärkt reseförbud meddelas till följd av brottsmisstanke på 

sannolika skäl och häktningsarrest i väntan på fullföljdsdomstolens dom efter en 

tingsrättsdom om ovillkorligt fängelsestraff, kunde uppfattas ha betydelse enligt GrU:s 

utlåtande om godtagbarheten av inskränkningarna i de grundläggande fri- och rättigheterna 

vid förstärkt reseförbud och häktningsarrest. Tvångsmedlen meddelas trots allt till följd av 

misstanke om brott, vilket således kunde tala för obetydligheten och nödvändigheten av 

inskränkningen i de grundläggande fri- och rättigheterna.  

I propositionen om förstärkt reseförbud och häktningsarrest fastställs att verkställigheten av 

förstärkt reseförbud och häktningsarrest begränsar de grundläggande fri- och rättigheterna, 

som den personliga friheten och rörelsefriheten, i betydligt mindre utsträckning än häktning 

i ett fängelse.222 Således är det möjligt att konstatera att omständigheten att förstärkt 

reseförbud och häktningsarrest är tvångsmedel som kan bli tillämpliga i stället för häktning 

som verkställs i ett fängelse eller i polisens lokaler, har en central betydelse vid diskussionen 

om godtagbarheten av inskränkningen i de grundläggande fri- och rättigheterna vid förstärkt 

reseförbud och häktningsarrest. Å andra sidan är det av relevans att belysa att förstärkt 

reseförbud dock även innebär en strängare och mer ingripande åtgärd än reseförbudet, men 

kan meddelas i stället för häktning i situationer när reseförbudet anses vara ett otillräckligt 

tvångsmedel. Således anser jag ändå att man kunde konstatera att det förstärkta reseförbudet 

trots allt är en fördelaktig åtgärd.  

Det förstärkta reseförbudet och häktningsarresten bidrar med en minskning av de negativa 

konsekvenserna av häktning och hållande i häkte, som till exempel förlust av arbetsplats och 

en försämrad ekonomisk ställning.223 I förarbetena fastslås dessutom att tillfogande av 

elektronisk övervakning till reseförbudet var en nödvändig reform för undvikande av 

olägenheterna med frihetsberövande.224 Det förstärkta reseförbudet och häktningsarrest 

kunde följaktligen påstås vara lindrigare och fördelaktigare åtgärder än häktning och 

hållande i häkte. Nämnda tvångsmedel innebär inte en lika stor inskränkning i de 

grundläggande fri- och rättigheterna som alternativet häktning innebär. Därmed fastställs i 

 
221 GrUU 30/2010 rd, s. 5. 
222 RP 252/2016 rd, s. 51.  
223 RP 252/2016 rd, s. 34. 
224 RP 252/2016 rd, s. 27.  
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propositionen att regleringen om häktningsarrest och förstärkt reseförbud är förenliga med 

den allmänna begränsningsförutsättningen kravet på proportionalitet.225  

Eftersom elektronisk övervakning av besöksförbud i avhandlingen har konstaterats innebära 

en allvarligare och ofördelaktigare skyddsåtgärd med fler negativa konsekvenser för den 

övervakade personen än vad det lindrigare alternativet utvidgat besöksförbud utan villkor 

om elektronisk övervakning innebär, är slutsatsen densamma som vid diskussionen om 

godtagbarheten av inskränkningen vid övervakningsstraff och övervakad frihet på prov i 

jämförelse med elektronisk övervakning av besöksförbud. Slutsatsen är att inskränkningen 

vid elektronisk övervakning av besöksförbud, utifrån GrU:s utlåtande om godtagbarheten 

och omständigheterna vad gäller skillnaderna mellan nämnda tvångsmedel och elektronisk 

övervakning av besöksförbud, således inte kunde anses vara obetydlig och nödvändig. 

Utifrån ovanstående analys kunde elektronisk övervakning av besöksförbud således inte 

anses vara en särskilt godtagbar och proportionerlig åtgärd.  

Å andra sidan är det vid analysen av godtagbarheten och proportionaliteten av 

inskränkningen i de grundläggande fri- och rättigheterna vid elektronisk övervakning av 

besöksförbud, av relevans att belysa likheterna som förekommer mellan elektronisk 

övervakning av besöksförbud och förstärkt reseförbud. Med tanke på åtgärdernas likheter 

avseende omständigheterna att det vid bägge åtgärder inte finns en dom i ärendet, att bägge 

åtgärder kunde fastställas vara skyddsåtgärder och att den elektroniska övervakningen vid 

dessa åtgärder skulle vara väldigt lika, kunde man fundera över ifall inskränkningen vid 

elektronisk övervakning av besöksförbud således kunde anses vara godtagbar och 

proportionerlig. Men dock är det ändå viktigt att betona att åtgärderna trots allt har betydande 

och anmärkningsvärda skillnader. Ett förstärkt reseförbud är likväl ett tvångsmedel till följd 

av en brottsmisstanke på sannolika skäl, vars syfte är att säkerställa rättsprocessen, medan 

elektronisk övervakning av besöksförbud enbart är en skyddsåtgärd som inte är en del av 

rättsprocessen och vars syfte är förhindrande av eventuell framtida brottslighet och 

skyddande av en enskild individ. 

 

 
225 RP 252/2016 rd, s. 51.  
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4.3 Diskussionen om inskränkningens godtagbarhet vid elektronisk 

övervakning av kontaktförbud i Sverige  

Eftersom det i avhandlingen har kunnat konstateras att diskussionen om godtagbarheten av 

grundrättighetsinskränkningen vid elektronisk övervakning av besöksförbud är något 

komplicerad, är det av intresse att avhandlingen härnäst behandlar hur man i Sverige 

resonerat kring inskränkningarnas godtagbarhet vid elektronisk övervakning av 

kontaktförbud. Detta med förhoppningen att skapa förståelse för ifall inskränkningen vid 

elektronisk övervakning av besöksförbud kan anses vara godtagbar eller inte. 

I diskussionen som förts i Sverige angående godtagbarheten av inskränkningarna i den 

övervakades grundläggande fri- och rättigheter vid elektronisk övervakning av 

kontaktförbud gällande lagändringen som trädde i kraft i början av år 2022, har den skyddade 

personens synvinkel haft en central roll. Även i de tidigare förarbetena till lagändringarna 

som skedde år 2011 och 2018 har det varit märkbart att syftet att förbättra skyddet för den 

skyddade personen har haft en ytterst stor betydelse, även om inskränkningarna i den 

övervakades grundläggande fri- och rättigheter självklart även beaktats.226  

Vid bedömningen av de grundläggande fri- och rättigheternas inverkan på elektronisk 

övervakning av kontaktförbud, har regeringen tagit hänsyn till de grundläggande fri- och 

rättigheterna som regleras i 2 kap. i regeringsformen (1974:152; RF) och de mänskliga 

rättigheterna som regleras i EMRK. EMRK gäller som lag i Sverige (lag [1994:1219] om 

den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna) och enligt RF 2 kap. 19 § får lag eller annan föreskrift inte 

meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av EMRK.  

I propositionen listar regeringen grundläggande fri- och rättigheter som inskränks vid 

elektronisk övervakning av kontaktförbud. Grundläggande fri- och rättigheter som 

regeringen anser inskränks vid elektronisk övervakning av kontaktförbud är rätten till 

personlig integritet som tryggas i RF 2 kap. 6 § 2 st. och rätten till respekt för privat- och 

familjelivet som tryggas i art. 8 i EMRK.227 Enligt RF 2 kap. 6 § 2 st. är var och en gentemot 

det allmänna skyddad mot betydande inskränkningar i den personliga integriteten, om det 

sker utan att personen givit sitt samtycke och innebär någon form av övervakning eller 

 
226 Se Prop. 2010/11:45, s. 51–53 och Prop. 2017/18:81, s. 26–27. 
227 Prop. 2020/21:217, s. 35. 
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kartläggning av denne enskilde persons personliga förhållanden. Den personliga integriteten 

har ansetts inskränkas redan på grund av att den övervakade är tvungen att ha en 

övervakningsanordning fäst vid kroppen.228 Enligt art. 8 i EMRK har var och en rätt till 

skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. 

Regeringen konstaterar, vilket även remissinstansen Länsstyrelsen i Skåne län anser, att 

elektronisk övervakning inte begränsar rörelsefriheten något ytterligare än ett kontaktförbud 

utan villkor om elektronisk övervakning, eftersom syftet med elektronisk övervakning är att 

förbättra möjligheten att övervaka förbudets efterlevnad.229 Detta konstaterades även redan 

i samband med utredningen som ledde fram till ett förslag om en ny lagändring.230  

Rätten till personlig integritet får enligt RF 20 § 1 st. 2 punkten begränsas, men endast enligt 

RF 21 §, för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. 

Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med beaktan av det ändamål som 

har förmått begränsningen. Rätten till skydd för privatlivet får enligt art. 8.2 i EMRK, som 

tidigare i avhandlingen konstaterats, inskränkas genom lag om det i ett demokratiskt 

samhälle är nödvändigt bland annat för förebyggande av brott eller för tryggande av andra 

personers fri- och rättigheter. Regeringen betonar således att en begränsning av en 

grundläggande fri- och rättighet måste vara proportionerlig både enligt RF och EMRK.231  

Regeringen konstaterar vid bedömningen av lagförslagets förhållande till de grundläggande 

fri- och rättigheterna att förslagets syfte dock bör beaktas, det vill säga att förebygga 

brottslighet och skydda de personer som utsätts för brottslighet i form av exempelvis 

trakasserier av personer som står i nära relation till dem. Regeringen bedömer således att 

lagförslaget är proportionerligt med hänsyn till den risk som den som förbudet avses skydda 

utsätts för och det lidande det innebär att vara utsatt för våld eller andra former av 

trakasserier, i jämförelse med den inskränkning i de grundläggande fri- och rättigheterna 

elektronisk övervakning innebär för den som förbudet avses gälla. Även remissinstansen 

Sveriges advokatsamfund anser att förslaget är proportionerligt eftersom den skyddade 

personens lidande på grund av överträdelser av förbudet, måste väga tyngre än den 

 
228 SOU 2020:57, s. 252. 
229 Prop. 2020/21:217, s. 34–35. 
230 SOU 2020:57, s. 251–252. 
231 Prop. 2020/21:217, s. 35. 
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inskränkning elektronisk övervakning av kontaktförbud innebär för den som förbudet avses 

gälla.232 

Regeringen konstaterar att 2022 års lagändring anses tillgodose ett syfte som är godtagbart i 

ett demokratiskt samhälle och inte går utöver vad som är nödvändigt med beaktan av det 

syfte som ligger som grund för begränsningen. Därmed anser regeringen att lagförslaget är 

förenligt med RF och EMRK.233 Slutsatsen kunde således konstateras vara att regeringen 

anser att syftet att skydda en utsatt person och förebygga eventuell framtida brottslighet har 

en väsentligare ställning än den inskränkning i den övervakades grundläggande fri- och 

rättigheter som elektronisk övervakning av kontaktförbud innebär.  

Något som dock är beaktansvärt är att regeringen i samband med lagändringen år 2022 

konstaterade ett annat utfall än den intresseavvägning som gjordes i samband med 

lagändringen år 2018. I samband med 2018 års lagändring konstaterade regeringen att 

elektronisk övervakning innebär en kännbar inskränkning i den personliga friheten för den 

övervakade och dessutom att ett kontaktförbud kan meddelas en person som inte är dömd 

för något brott, varav det av rättssäkerhetsskäl är väsentligt att ingripande åtgärder i sådana 

situationer bör vara föremål för starka rättssäkerhetsgarantier. Regeringen ansåg att utan en 

sådan begränsning om att elektronisk övervakning enbart kan meddelas om en överträdelse 

av kontaktförbudet har skett, skulle systemet anses vara oförenligt med principen att 

betydande inskränkningar i någons frihet inte bör kunna ske utan att denne gjort sig skyldig 

till något brott.234 Sveriges riksdags JuU var dock inte av samma uppfattning som regeringen 

att det krävs en sådan begränsning för att systemet ska vara förenligt med denna princip, 

utan konstaterar att kontaktförbud är en åtgärd vars syfte är att skydda en hotad person och 

att restriktioner måste bestämmas utifrån en bedömning av hotbilden i varje enskilt fall.235  

I lagändringen år 2022 avviker regeringen från regeringens tidigare konstaterande om 

principen att betydande inskränkningar i någons frihet inte bör kunna ske utan att denne gjort 

sig skyldig till något brott, och har enligt min uppfattning givit den skyddade personens 

ställning ännu större betydelse. Det är dock intressant att belysa det ovannämnda att Sveriges 

riksdags JuU inte var av samma åsikt som regeringen, eftersom detta trots allt tyder på att 

 
232 Prop. 2020/21:217, s. 34–36.  
233 Prop. 2020/21:217, s. 36. Se även SOU 2020:57, s. 247–254. 
234 Prop. 2017/18:81, s. 20. 
235 JuU:s Betänkande 2017/18:JuU25, s. 18–19. 
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den skyddades synvinkel under alla lagändringar i Sverige har givits särskild 

uppmärksamhet på något vis.  

Intresseavvägningen som görs i förarbetena till 2022 års lagändring i Sverige är således 

mellan syftet att skydda en person från risken att bli utsatt för brott och ingripa i en annan 

persons grundläggande fri- och rättigheter. Enligt min uppfattning av diskussionen i Sverige 

är tryggandet av en enskild individs trygghet och säkerhet av ytterst stor betydelse vid 

bedömningen, även fastän detta skulle innebära märkbara begränsningar i en annan individs 

grundläggande fri- och rättigheter.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det som man vid diskussionen i Finland kunde 

inhämta från diskussionen i Sverige således är betydelsen av att syftet med elektronisk 

övervakning av förbudet faktiskt är att skydda en enskild individ från att bli utsatt för brott. 

Spekulationer kunde föras i hur diskussionen i Sverige skulle ha sett ut ifall Sveriges 

grundrättighetssystem vore mer likartat det grundrättighetssystem vi har i Finland. Min 

förmodan är att diskussionen vore mer komplex, vilket diskussionen i Finland även kan 

förväntas vara till följd av GL och de grundläggande fri- och rättigheternas betydelsefulla 

ställning i lagstiftningsverksamheten. 

 

4.4 Möjliga alternativ för lindrigare inskränkning  

4.4.1 Överträdelse av besöksförbudet som förutsättning för elektronisk övervakning 

Eftersom grundrättighetsinskränkningen vid elektronisk övervakning av besöksförbud i 

avhandlingen har kunnat konstateras vara omfattande, och dessutom möjligtvis alltför 

omfattande, är det av relevans att avhandlingen härnäst rör sig mot att behandla alternativ 

som kunde innebära en lindrigare inskränkning i den övervakades grundläggande fri- och 

rättigheter.  

Ett möjligt alternativ som kunde innebära en lindrigare inskränkning i den övervakades 

grundläggande fri- och rättigheter vid elektronisk övervakning av besöksförbud, kunde 

möjligtvis vara att elektronisk övervakning skulle meddelas först efter att en överträdelse av 

besöksförbudet skett, det vill säga att en förutsättning för meddelande av elektronisk 

övervakning är att brott mot besöksförbudet tidigare skett.  
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Det är dock väsentligt att i detta sammanhang understryka att elektronisk övervakning efter 

en överträdelse av besöksförbudet inte i praktiken skulle innebära en mindre inskränkning i 

till exempel den personliga integriteten vad gäller fästande av övervakningsutrustning på 

den övervakade och faktumet att den övervakade blir övervakad i realtid. Det skulle snarare 

handla om att ett sådant förfarande skulle kunna vara mer proportionerligt ur den 

övervakades synvinkel, vilket på så sätt kunde anses innebära en lindrigare inskränkning i 

den övervakades grundläggande fri- och rättigheter. Till exempel Nordiska ministerrådet 

konstaterar i sin rapport att tyngden av inskränkningen i den övervakades privatliv kunde 

minska ifall elektronisk övervakning skulle meddelas först efter en varning om att detta blir 

konsekvensen om fortsatta överträdelser av besöksförbudet sker.236  

Synpunkten om att elektronisk övervakning kunde vara mer proportionerligt efter att en 

överträdelse av besöksförbudet skett, kunde även motiveras utgående från EMRD:s 

avgörande Uzun mot Tyskland. I avgörandet behandlade domstolen nödvändigheten och 

godtagbarheten av GPS-övervakning placerad i en bil. I avgörandet riktades GPS-

övervakning mot en person som var misstänkt för flertalet bombattacker. GPS-

övervakningen hade beslutats om till följd av att den tidigare övervakningsutrustningen, en 

sändare placerad i den misstänktes bil, hade upptäckts och övervakningen således 

misslyckats. Vid bedömningen ifall GPS-övervakningen var proportionerlig i sin helhet, tog 

domstolen hänsyn till att undersökningsmyndigheterna först hade försökt uppnå syftet med 

andra åtgärder som var mindre ingripande i den övervakade personens rätt till privatliv. 

Dessa åtgärder hade visat sig vara mindre effektiva.237  

Enligt min uppfattning vore elektronisk övervakning efter en överträdelse av förbudet 

sålunda mer godtagbar och proportionerlig ur den övervakades synvinkel, eftersom 

inskränkningen i de grundläggande fri- och rättigheterna därmed tydligt kunde anses vara 

nödvändig för att uppnå syftet med besöksförbudet. I samband med 2018 års lagändring i 

Sverige konstaterades det att elektronisk övervakning efter en överträdelse av förbudet, 

handlar om att successivt trappa upp ingripandenivån vid kontaktförbudet, vilket ur den 

övervakades synvinkel är fördelaktigt.238  

Eftersom den övervakade vid elektronisk övervakning till följd av brott mot förbudet skulle 

ha överträtt ett besöksförbud tidigare, finns det en förhöjd risk att personen kommer göra det 

 
236 Halleskov – Holst 2019, s. 50. 
237 Case of Uzun v. Germany, punkt 78. 
238 Prop. 2017/18:81, s. 20. 
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igen. Således vore det enligt en proportionalitetsbedömning rimligt att meddela elektronisk 

övervakning på grund av risken för en ny överträdelse. Således skulle det finnas ett tydligt 

behov av en effektivare övervakning.239  

Å andra sidan är det ytterst väsentligt att behandla ovanstående alternativ ur den skyddades 

synvinkel. I samband med 2018 års lagändring i Sverige ansåg Sveriges riksdags JuU att det 

inte är rimligt att ett offer ska vara tvungen att gå och vänta på att en överträdelse av 

kontaktförbudet sker innan det kan bli aktuellt med elektronisk övervakning av förbudet.240 

Även remissinstansen Stockholms universitet ansåg att 2018 års lagändring kunde innebära 

ett ytterligare lidande för den som förbudet avses skydda samt risk för uppkomst av allvarlig 

brottslighet. Stockholms universitet ansåg att hänsynen till offret är viktigast.241  

Vid 2018 års lagändring i Sverige argumenterades det även för att det ur skydds- och 

effektivitetssynpunkt inte borde formuleras någon närmare begränsning för när det 

utvidgade kontaktförbudet ska förenas med villkor om elektronisk övervakning.242 Ur 

skyddssynpunkten anser jag det vara uppenbart att ett sådant övervakningsförfarande inte 

skulle bidra med ett särskilt effektivt skydd för den skyddade personen, med tanke på 

förutsättningen att överträdelse bör ske för att elektronisk övervakning ens ska kunna bli 

aktuellt. Ur effektivitetssynpunkten finns det förståelse för att effektiviteten av förbudet 

kommer att ifrågasättas, ifall det först krävs en överträdelse av förbudet för att kunna 

erbjudas ett ordentligare skydd. Detta kunde möjligtvis även leda till att trovärdigheten på 

förbudets funktion minskar.  

Ifall ett sådant övervakningsförfarande skulle införas i Finland skulle man behöva ta 

ställning till vilken form av förbud som måste överträdas för att det ska kunna bli aktuellt 

med elektronisk övervakning av besöksförbudet. I samband med 2018 års lagändring i 

Sverige konstaterades det att en överträdelse av ett kontaktförbud syftar på överträdelser av 

alla former av kontaktförbud, det vill säga även till exempel en överträdelse av det ordinära 

kontaktförbudet. Regeringen konstaterade att förslaget syftar på att bättre kunna övervaka 

kontaktförbud när den som förbudet avses gälla tidigare har visat tecken på att denne inte 

respekterar kontaktförbudets restriktioner och skyldigheter. Därmed konstaterade regeringen 

att det inte bör krävas att det är ett utvidgat kontaktförbud som överträtts för att förbudet ska 

 
239 Se till exempel SOU 2020:57, s. 248.  
240 JuU:s Betänkande 2017/18:JuU25, s. 18–19. 
241 Prop. 2017/18:81, s. 19.  
242 Prop. 2017/18:81, s. 19. 
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kunna villkoras med elektronisk övervakning. Detta innebär alltså att ett utvidgat 

kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning omedelbart kan bli påföljden av en 

överträdelse av ett ordinärt kontaktförbud.243  

Enligt min mening betyder en överträdelse av ett normalt besöksförbud inte automatiskt att 

den övervakade även skulle överträda ett utvidgat besöksförbud. Å andra sidan finns det viss 

förståelse för riskbedömningen som gjorts i Sverige avseende att ifall den övervakade brutit 

mot ett ordinärt kontaktförbud, finns det en risk att denne även kommer bryta mot nästa 

förbud som meddelas. Att genast gå från det normala besöksförbudet till det utvidgade 

besöksförbudet med villkor om elektronisk övervakning är ur den övervakades synvinkel 

däremot oskäligt. Rimligare vore ifall det för elektronisk övervakning krävs att den som 

förbudet avses gälla tidigare har överträtt ett utvidgat besöksförbud, eftersom det således 

finns ett tydligare tecken på att personen i fråga inte följer restriktionerna och skyldigheterna 

vid ett utvidgat besöksförbud. Inskränkningen i den övervakades grundläggande fri- och 

rättigheter vore sålunda mer proportionerlig.  

Något som dessutom är intressant att lyfta fram i denna diskussion är det remissinstansen 

Uppsala universitet (juridiska institutionen) ansett om 2018 års lagändring i Sverige, 

nämligen att regleringen innebär en form av dubbelbestraffning. Universitetets juridiska 

institution har grundat denna synpunkt i att en överträdelse av ett kontaktförbud dels kan 

bestraffas som sådan, dels kan ligga som grund för ett beslut om elektronisk övervakning. 

Regeringen har däremot i sammanhanget ansett att det är väsentligt att belysa att en 

straffpåföljd och ett kontaktförbud har olika syften och att det således inte är fråga om någon 

dubbelbestraffning.244 Tanken om dubbelbestraffning är förståelig vid första anblick, men 

regeringens utlåtande är däremot adekvat. 

Vid diskussionen om att förutsättningen för meddelande av elektronisk övervakning vore att 

en överträdelse av besöksförbudet tidigare skett, är det således av relevans att göra en djupare 

avvägning mellan den övervakades synvinkel och den skyddades synvinkel. Ett sådant 

övervakningsförfarande vore mer proportionerligt och mindre inskränkande ur den 

övervakades synvinkel, medan förfarandet ur den skyddades synvinkel vore väldigt riskfyllt. 

Något som enligt min mening även är väsentligt att fästa uppmärksamhet vid är den 

omständigheten att man i Sverige ändrat synen på inskränkningen i de grundläggande fri- 

 
243 Prop. 2017/18:81, s. 20.  
244 Prop. 2017/18:81, s. 25. 
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och rättigheterna från 2018 års lagändring till 2022 års lagändring, eftersom ändringen tyder 

på att 2018 års lagändring inte ansågs vara tillräcklig för att uppnå syftet med 

kontaktförbudet. Detta kunde tala för att ett införande av en möjlighet att enbart meddela 

elektronisk övervakning efter en överträdelse av besöksförbudet i Finland, kanske inte är 

särskilt effektivt för att uppnå syftet med förbudet. 

 

4.4.2 Individuell bedömning vid val av teknisk anordning – övervakning enbart med 

GPS-positionering  

Utöver alternativet att en överträdelse av besöksförbudet vore en förutsättning för 

meddelande av elektronisk övervakning, kunde alternativet som behandlas i detta kapitel 

möjligtvis innebära en lindrigare inskränkning i den personliga friheten och integriteten samt 

skydd för privatlivet för den övervakade. Ifall elektronisk övervakning av besöksförbud 

införs i BesökförbudL kunde ett alternativ vara att behovet av de olika formerna av tekniska 

anordningar bedöms individuellt från fall till fall. I praktiken skulle detta innebära att den 

övervakade kunde övervakas enbart med hjälp av till exempel GPS-positionering via 

mobiltelefon, ifall omständigheterna i fallet så tillåter. 

JM föreslår i betänkandet avseende elektronisk övervakning av besöksförbud att den 

elektroniska övervakningen skulle ske med hjälp av en tvådelad utrustning (2-piece), det vill 

säga en övervakningsboja och en GPS-positioneringstelefon.245 I den föreslagna 

bestämmelsen om elektronisk övervakning i BesökförbudL föreslår JM däremot att 

övervakningsutrustningen ges till den övervakade eller fästs på denne, eller med hjälp av en 

kombination av dessa.246 Tolkningen av den föreslagna bestämmelsen är sålunda att det 

skulle finnas möjlighet till att enbart använda till exempel GPS-positioneringstelefonen som 

övervakningsutrustning. Det är däremot missvisande att det i JM:s betänkande inte framgår 

ytterligare ifall en sådan möjlighet skulle finnas, varav det blir otydligt vad JM:s ståndpunkt 

egentligen är.  

I JM:s betänkande om elektronisk övervakning av besöksförbud konstateras att 

bedömningen av behovet av elektronisk övervakning ska göras individuellt från fall till fall, 

varav exempelvis särskild uppmärksamhet bör fästas vid risken för brott och karaktären av 

 
245 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 62. 
246 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 76. 
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det hotande brottet.247 Någon diskussion om en sådan individuell bedömning vid valet av 

tekniska anordningar anser jag inte att JM fört i betänkandet.  

En sådan enskild bedömning av behovet av de olika tekniska anordningarna görs, som 

tidigare i avhandlingen nämnts, vid straffpåföljden övervakad frihet på prov. I regeringens 

proposition avseende övervakad frihet på prov presenteras det som exempel att en övervakad 

person som sannolikt kan antas iaktta villkoren för övervakad frihet på prov, klara sig i frihet 

och som inte heller tidigare har begått allvarliga brott, kunde exempelvis övervakas enbart 

med hjälp av positionsbestämning av mobiltelefon. Det har däremot fästs uppmärksamhet 

vid att övervakningen i allmänhet ska vara striktare än så och övervakas med anordningar 

som den övervakade inte kan avlägsna utan att larm utlöses.248 Det anses även vara relevant 

att belysa att denna typ av övervakningsmetod med enbart GPS-positionering av 

mobiltelefon användes innan elektronisk övervakning med övervakningsboja blev 

tillgängligt vid övervakad frihet på prov, men den individuella bedömningen vid val av 

övervakningsutrustning görs än idag.249 

I sammanhanget bör det däremot betonas att eftersom övervakad frihet på prov är en 

verkställighetsperiod innan villkorlig frigivning, kan det anses vara väsentligt att 

övervakningen inte endast sker med hjälp av positionering via mobiltelefon, utan att en mer 

ingripande övervakningsåtgärd används som exempelvis fotbojan.250 Däremot vid 

elektronisk övervakning av besöksförbud kunde en sådan möjlighet till övervakning med 

enbart GPS-positionering vara motiverad, eftersom den elektroniska övervakningen inte 

skulle meddelas som straffpåföljd. Ett sådant förfarande skulle således kunna utföras genom 

att en individuell riskbedömning görs och att man därmed utifrån bedömningen väljer en 

sådan teknisk anordning som är mest proportionerlig med hänsyn till behovet av elektronisk 

övervakning.  

Övervakning genom positionering av mobiltelefon vid elektronisk övervakning av 

besöksförbud skulle särskilt minska på inskränkningen i den personliga integriteten. I det 

första stadiet av JM:s betänkande om elektronisk övervakning (2007:17) konstaterar 

arbetsgruppen att positionering med hjälp av mobiltelefon inte innebär en lika stor social 

stämpel som en fotboja innebär.251 Eftersom fotboja används till exempel vid 

 
247 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 85. 
248 RP 140/2012 rd, s. 27. 
249 RP 140/2012 rd, s. 13. 
250 Se RP 140/2012 rd, s. 4. Se även LaVM 7/2013 vp, s. 2. 
251 JM:s Arbetsgruppsbetänkande 2007:17, s. 33.  
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straffpåföljderna övervakningsstraff och övervakad frihet på prov, finns det en risk för att 

bärandet av en fotboja förknippas med brott. Den sociala stämplingen och bärandet av 

tekniska anordningar som förknippas med brott kunde i viss mån associeras med det 

föråldrade skamstraffet252, även om ett elektroniskt övervakat besöksförbud inte är ett straff.  

Däremot konstaterar JM:s arbetsgrupp i det ovannämnda betänkandet att dagens teknik 

förorsakar mindre social stämpling än tidigare, eftersom aspekten av den sociala 

stigmatiseringen kring fotbojan tagits i beaktan vid planeringen av anordningarna. 

Nuförtiden har fotbojan ofta en lätt konstruktion och placeras så att den är gömd under den 

övervakades kläder, vilket gör att fotbojan förblir relativt obemärkt. I betänkandet lyfts dock 

fram att situationer där övervakningsanordningen är synlig naturligtvis inte går att 

förhindra.253 Något som dock bör beaktas är att betänkandet publicerades år 2007, varav 

tekniken utvecklats ytterligare under åren fram till år 2022. Detta innebär att 

övervakningsanordningen sannolikt i dagens läge har en ännu lättare konstruktion och 

således även är mindre synlig. Detta kunde innebära en lägre risk för social stämpling.  

Å andra sidan är det relevant att beakta den problematik som lyfts fram avseende 

positioneringen av mobiltelefonen vid övervakad frihet på prov, eftersom denna problematik 

i praktiken förmodligen även skulle förekomma vid elektronisk övervakning av 

besöksförbud. Problemen med ett sådant övervakningsförfarande har särskilt ansetts vara 

säkerställandet av att mobiltelefonen är i rätt persons besittning, det vill säga i den person 

som ska övervakas besittning. För att kunna säkerställa detta krävs det identifiering av 

personen, vilket kräver personalresurser.254 Sådan identifiering kan exempelvis vara 

röstigenkänning vid telefonsamtal.255  

En orsak till att fästande av tekniska anordningar vid den övervakade personen vid 

övervakad frihet på prov infördes, var att ett sådant övervakningsförfarande säkerställer att 

övervakningen alltid är riktad mot rätt person, eftersom övervakningsutrustningen är fäst vid 

personen och således inte är möjlig att avlägsna utan att ett larm utlöses.256 Detta är även 

något man vid ett sådant övervakningsförfarande vid elektronisk övervakning av 

 
252 I till exempel USA användes skamstraffet som ett sätt för allmänheten att känna igen en person som dömts 

för brott och för den dömde att skämmas över sitt brott. Ett exempel på ett sådant skamstraff som använts i 

USA är att en person dömd för rattfylleri har behövt fästa ett visst klistermärke på bilen, för att allmänheten 

ska kunna känna igen personen som dömts för rattfylleri och dennes gärning. Se Kahan 1996, s. 591–653.  
253 JM:s Arbetsgruppsbetänkande 2007:17, s. 33.  
254 RP 140/2012 rd, s. 13. 
255 RP 140/2012 rd, s. 17. 
256 RP 140/2012 rd, s. 13. 
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besöksförbud i sådana fall måste beakta. Enbart GPS-positionering via mobiltelefon som 

övervakningsmetod vid elektronisk övervakning av besöksförbud kunde vara riskfyllt, 

eftersom den övervakade har möjlighet att överge övervakningsutrustningen. Riskerna med 

nämnda övervakningsmetod ur offrets synvinkel är således stora.  

I sammanhanget är det å andra sidan väsentligt att uppmärksamma de förutsättningar JM 

presenterar bör uppfyllas för att elektronisk övervakning av besöksförbud ska kunna 

meddelas, exempelvis att det krävs ett hot om brott och vid bedömningen av nödvändigheten 

av den elektroniska övervakningen bör man beakta hur allvarligt det hotande brottet är.257 

Ifall brottet är allvarligt och bedömningen är att risken för överträdelser är stor, kunde 

således redan detta vara en grund till elektronisk övervakning med en kombination av 

övervakningsboja och GPS-positionering.  

Dessutom kunde man fundera över ifall en övervakningsmetod enbart med 

övervakningsutrustningen positioneringstelefon och telefonsamtal verkligen är särskilt 

effektiv, eftersom metoden i praktiken kunde riskera att medföra samma typ av problematik 

som finns i dagens läge vid den nuvarande övervakningen av förbudet, det vill säga att någon 

övervakning av besöksförbudet i realtid inte sker. 

Dock vore det betydelsefullt och proportionerligt att en möjlighet till variation av den 

elektroniska övervakningens former och intensitet finns vid elektronisk övervakning av 

besöksförbud. Således skulle den elektroniska övervakningen och användningen av de 

tekniska anordningarna inte gå utöver vad som är nödvändigt och därmed även undvika 

onödiga inskränkningar i den övervakades grundläggande fri- och rättigheter. 

Sammanfattningsvis vore det väsentligt att en risk- och proportionalitetsbedömning görs för 

varje enskilt fall vid beslutsfattande av hurudan form av tekniska anordningar den 

övervakade bör få och i vilken intensitet. En diskussion om ovanstående är önskvärd i den 

fortsatta behandlingen av lagförslaget.   

 

 

 

 
257 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:26, s. 104.  
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5 SLUTLEDNING 

 

5.1 Slutsatser  

I avhandlingen har avsikten varit att analysera godtagbarheten av inskränkningen i den 

övervakades grundläggande fri- och rättigheter vid en möjlig lagändring avseende 

elektronisk övervakning av besöksförbud. Vid analysen av godtagbarheten har särskilt 

inskränkningens proportionalitet haft en central roll. Analysen har utförts med hjälp utav en 

närmare utredning och diskussion avseende godtagbarheten och proportionaliteten av 

inskränkningen i de grundläggande fri- och rättigheterna vid redan befintlig elektronisk 

övervakning i Finland, det vill säga straffpåföljderna övervakningsstraff och övervakad 

frihet på prov samt tvångsmedlen förstärkt reseförbud och häktningsarrest. Diskussionen har 

även förts med stöd av en analys av Sveriges diskussion om godtagbarheten och 

proportionaliteten av inskränkningen i den övervakades grundläggande fri- och rättigheter 

vid elektronisk övervakning av kontaktförbud, särskilt gällande den senaste lagändringen.  

Utifrån diskussionen om godtagbarheten och proportionaliteten av inskränkningen i de 

grundläggande fri- och rättigheterna vid den elektroniska övervakningen vid 

övervakningsstraff, övervakad frihet på prov, förstärkt reseförbud och häktningsarrest, 

kunde inskränkningen vid elektronisk övervakning av besöksförbud uppfattas som en alltför 

omfattande inskränkning i den övervakades rätt till personlig frihet och integritet samt skydd 

för privatlivet. Denna slutsats baserar sig på skillnaderna i omständigheterna kring 

straffpåföljderna och tvångsmedlen i jämförelse med elektronisk övervakning av 

besöksförbud. Den omständigheten som har haft en central inverkan på slutsatsen om att 

inskränkningen vid elektronisk övervakning av besöksförbud inte kunde konstateras vara 

godtagbar och proportionerlig utifrån ovannämnda analys, är att elektronisk övervakning av 

besöksförbud, till skillnad från straffpåföljderna och tvångsmedlen, innebär en allvarligare 

och ofördelaktigare skyddsåtgärd med fler negativa konsekvenser för den övervakade, än 

den åtgärd som skulle vara föreliggande ifall förutsättningarna för elektronisk övervakning 

inte uppfylls.  

Genom analysen av Sveriges diskussion om godtagbarheten och proportionaliteten av 

inskränkningen i den övervakades grundläggande fri- och rättigheter vid elektronisk 

övervakning av kontaktförbud, har väsentligheten att beakta den skyddades synvinkel 
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belysts i avhandlingen. Svaret på forskningsfrågan om det finns något att inhämta från 

Sveriges diskussion om inskränkningen i de grundläggande fri- och rättigheterna vid 

elektronisk övervakning av kontaktförbud är således ja, även om någon direkt överföring av 

Sveriges diskussion inte kan göras. Det som i avhandlingen särskilt framkommit som 

relevant vid diskussionen i Sverige är det faktum att den person som kontaktförbudet avser 

skydda är en enskild individ som är i behov av skydd.  

Utifrån diskussionen i Sverige kunde man fundera över ifall en inskränkning i den 

övervakades grundläggande fri- och rättigheter vid elektronisk övervakning av besöksförbud 

kunde anses vara godtagbar och proportionerlig, eftersom syftet med åtgärden är att skydda 

en annan persons rätt till liv och personlig trygghet. För att grundrättighetsinskränkningen 

vid elektronisk övervakning av besöksförbud skulle kunna anses vara obetydlig och 

nödvändig och således proportionerlig, skulle det enligt min uppfattning krävas ett mycket 

allvarligt föreliggande hot om brott eller andra omständigheter som tyder på att det finns en 

stor risk för att den övervakade kommer att utsätta den skyddade för brott, ifall elektronisk 

övervakning av besöksförbud inte meddelas som skyddsåtgärd. Hur ett sådant mycket 

allvarligt hot om brott skulle se ut är dock svårt att ge ett entydigt svar på, eftersom 

riskbedömningen trots allt bör göras individuellt från fall till fall. Ifall elektronisk 

övervakning av besöksförbud införs i BesökförbudL blir det av ovannämnda orsak mycket 

intressant att se hur praxisen kring detta kommer att utforma sig. 

Elektronisk övervakning av besöksförbud har i jämförelse med den befintliga elektroniska 

övervakningen i Finland konstaterats vara en ofördelaktigare och mer ingripande åtgärd än 

det lindrigare alternativet utvidgat besöksförbud utan villkor om elektronisk övervakning. 

Således anser jag att det som kommer ha betydelse vid bedömningen av ifall inskränkningen 

i den övervakades grundläggande fri- och rättigheter faktiskt kan anses vara godtagbar och 

proportionerlig, är det faktum att det finns en annan person som riskerar utsättas för brott. 

I avhandlingen har det varit av relevans att behandla alternativa åtgärder som kunde innebära 

lindrigare inskränkningar i den övervakades grundläggande fri- och rättigheter, med tanke 

på den omfattande inskränkningen i grundläggande fri- och rättigheter som elektronisk 

övervakning av besöksförbud skulle innebära. Dessa alternativ skulle på ett tillförlitligare 

sätt uppfylla den allmänna begränsningsförutsättningen kravet på proportionalitet ur den 

övervakades synvinkel, men däremot vara mer ofördelaktiga ur den skyddades synvinkel. 

Alternativet om att en överträdelse av besöksförbudet vore en förutsättning för meddelande 
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av elektronisk övervakning har konstaterats vara svårmotiverat ur den skyddades synvinkel, 

men fördelaktigt ur den övervakades synvinkel. Efter en överträdelse skulle den elektroniska 

övervakningen vara uppenbart nödvändig på grund av risken för att den övervakade kommer 

bryta mot förbudet igen.  

Det andra alternativet på lindrigare inskränkning är möjligheten att göra en individuell 

bedömning vid valet av tekniska anordningar, till exempel möjlighet till övervakning enbart 

med hjälp av GPS-positionering via mobiltelefon och telefonsamtal. Riskerna med denna 

form av övervakning har dock konstaterats vara många och stora. Denna form av 

övervakningsmetod kunde däremot innebära en lindrigare inskränkning i den övervakades 

rätt till personlig integritet, till följd av att den övervakade inte är skyldig att ha en 

övervakningsanordning fäst vid kroppen. Alternativet kunde främst fungera som ett exempel 

som påvisar att det vore av relevans att det vid elektronisk övervakning av besöksförbud 

finns en möjlighet att variera övervakningsformerna och de tekniska anordningarna 

beroende på behovet av skydd, risken för brott och andra relevanta omständigheter i varje 

enskilt fall. En sådan möjlighet skulle göra inskränkningen i de grundläggande fri- och 

rättigheterna vid elektronisk övervakning av besöksförbud mer proportionerlig. 

 

5.2 Sammanfattande reflektioner de lege ferenda 

I avhandlingen har det kunnat konstateras att elektronisk övervakning av besöksförbud vore 

ett effektivare övervakningssätt än den övervakning som sker i dagens läge vid 

besöksförbud. Avhandlingen har åskådliggjort behovet av att utföra en djupare analys av 

godtagbarheten och proportionaliteten av inskränkningen i den övervakades rätt till 

personlig frihet och integritet samt skydd för privatlivet vid elektronisk övervakning av 

besöksförbud.  

Utifrån diskussionen i avhandlingen anser jag att man kunde konstatera att det finns en risk 

för att inskränkningen i den övervakades grundläggande fri- och rättigheter vid elektronisk 

övervakning av besöksförbud inte kommer kunna anses vara en godtagbar inskränkning. 

Denna uppfattning baserar sig främst på de slutsatser som gjorts avseende diskussionen om 

inskränkningen i de grundläggande fri- och rättigheterna vid straffpåföljderna 

övervakningsstraff och övervakad frihet på prov samt tvångsmedlen förstärkt reseförbud och 

häktningsarrest.  
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Vid den fortsatta beredningen av lagförslaget vore det således ytterst önskvärt att GrU tar 

ställning till godtagbarheten och proportionaliteten av inskränkningen i den övervakades 

grundläggande fri- och rättigheter vid elektronisk övervakning av besöksförbud i ett nytt 

separat utlåtande, och inte enbart hänvisar till det utlåtande utskottet publicerade i samband 

med lagändringen avseende övervakningsstraffet. Ett nytt utlåtande skulle bidra med 

förtydligande och klarhet i diskussionen avseende inskränkningens godtagbarhet och 

proportionalitet vid elektronisk övervakning av besöksförbud. Jag anser detta vara relevant 

med tanke på att besöksförbudet faktiskt är en skyddsåtgärd med syfte att skydda en enskild 

individ, medan straffpåföljdernas och tvångsmedlens syfte inte är det. 

I den fortsatta behandlingen av JM:s lagförslag om elektronisk övervakning av besöksförbud 

vore det även relevant att närmare föra en diskussion om den omständigheten att man i 

samband med lagändringarna om elektronisk övervakning av kontaktförbud i Sverige, fäst 

särskild uppmärksamhet vid syftet att skydda en enskild individ. Att skyddandet av en 

enskild individ är så pass mycket värt i diskussionen i Sverige är anmärkningsvärt, trots 

olikheterna i grundrättighetssystemen Sverige och Finland emellan. 

Vid den fortsatta beredningen kommer det troligtvis finnas åtminstone en central 

frågeställning som kommer att avgöra ifall elektronisk övervakning av besöksförbud 

kommer att kunna införas i BesökförbudL eller inte. Denna frågeställning kommer enligt 

min uppfattning vara om den skyddade personens lidande och utsatthet kommer väga tyngre 

än den inskränkning i de grundläggande fri- och rättigheterna elektronisk övervakning 

innebär för den som besöksförbudet avses gälla. I Sverige var det denna frågeställning som 

kunde uppfattas vara avgörande för ifall elektronisk övervakning av kontaktförbudet kunde 

konstateras vara en godtagbar och proportionerlig åtgärd ur grundrättighetssynvinkeln. 

Kommer det räcka med att det finns en risk för att den övervakade kommer att begå brott 

mot den skyddade, och att den skyddade således är i en riskfylld och utsatt position, för att 

inskränkningarna i den övervakades rätt till personlig frihet och integritet samt skydd för 

privatlivet ska kunna konstateras vara godtagbara och inte alltför omfattande? Utifrån 

diskussionen i avhandlingen – möjligtvis inte utan en mer utförlig lagberedning. 

 

 


