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Förord 
Elektronisk övervakning har använts i över två decennier vid straffprocessu-
ella tvångsåtgärder eller vid sanktioner vid brott. I Sverige har elektronisk 
övervakning använts sedan år 1994, först som en alternativ verkställighets-
form för kortare fängelsestraff och numera också som ett hjälpmedel vid 
utslussning från fängelsestraff. Övervakningen bygger på frivillighet, men 
med hot om ett frihetsberövande vid misskötsamhet. Under årens lopp har 
tekniken utvecklats. Från att endast ha möjliggjort kontroll av närvaro eller 
frånvaro vid bestämda platser finns nu teknik som med satelliters hjälp kan 
möjliggöra kontinuerlig övervakning av hur en person förflyttar sig. Med 
detta väcks intresset för att använda elektronisk övervakning även för and-
ra ändamål inom straffsystemet. Ett sådant är att förstärka besöksförbud. 
Försiktighet bör dock vidtas när elektronisk övervakning övervägs för nya 
ändamål. 
 Brå har därför haft i uppdrag att utifrån internationella erfarenheter ta 
fram ett underlag för bedömning av möjligheterna att elektroniskt övervaka 
besöksförbud. I detta dokument redovisas uppdraget.  
 Dokumentet vänder sig i första hand till regeringen och riksdagen samt 
till andra aktörer i Sverige som arbetar med, eller berörs av, besöksförbud. 
Det finns vidare ett stort internationellt intresse för litteratur som samlar 
kunskap om användningen av elektronisk övervakning och om de över-
väganden som bör göras vid användning av sådan utrustning. Dokumentet 
vänder sig därför också till andra intresserade i Sverige och i andra länder. 
Dokumentet finns även i en engelsk version. 
 Dokumentets författare är Annika Pallvik Fransson, jurist vid Brå. Vär-
defulla synpunkter har lämnats av en extern referensgrupp bestående av 
Kjell Carlsson, Kriminalvårdsstyrelsen, Bo Hägglund, Rikspolisstyrelsen, 
och Peter Broberg, Åklagarmyndigheten. Studiebesök har gjorts vid en för-
söksverksamhet i Manchester i Storbritannien och hos Comunidad de 
Madrid i Spanien. Ett särskilt viktigt forum för information och diskussion 
har Conférence Permanente Européenne de la Probation (CEP), 4th Confe-
rence on Electronic Monitoring 2005 varit. Professorn Yifang Ban och fors-
karen Milan Horemuz, vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm har 
varit Brå behjälpliga med att beskriva positioneringstekniken. 
 
Stockholm i juli 2005 
 
 
Jan Andersson 
Generaldirektör
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Sammanfattning 
Vid Brottsförebyggande rådets (Brå) studie av möjligheterna att med hjälp 
av elektronisk övervakning förstärka besöksförbud år 1999 framkom att 
den teknik som då fanns på marknaden var behäftad med begränsningar. 
Tekniken byggde på stationär övervakning, alltså den så kallade fotbojan, 
som möjliggör kontroll av den övervakades närvaro eller frånvaro på 
förutbestämda platser, i allmänhet i hemmet. Övervakningen krävde därför 
att den övervakade förelades ett utegångsförbud. Utrustningen kunde kom-
pletteras med en komponent som den skyddade kunde bära med sig och 
som varnade om den övervakade kom i närheten. Men det fanns brister, 
bland annat att säkerhetsavståndet var relativt kort. Det fanns också svårig-
heter att finna en godtagbar rättslig lösning och något lagförslag lades där-
för inte.  
 Sedan dess har tekniken utvecklats. Med samma positioneringsteknik 
som används exempelvis i båtar och bilar kan i dag enskilda individer över-
vakas. Tekniken bygger på att man som ett komplement till fotbojan an-
vänder GPS-systemet (Global Positioning Satellites). Detta möjliggör en 
kontinuerlig och mycket precis positionering av den övervakade. Ett 
besöksförbud kan då övervakas genom att den person som förbudet avser, 
ofta en man som utsätter en tidigare närstående kvinna för upprepade över-
grepp, utöver fotbojan också bär en GPS-mottagare. Tekniken möjliggör att 
områden kring kvinnans hem, arbetsplats och andra ställen där hon vistas 
kan fredas. Träder mannen in i ett sådant område kan en bevakningscentral 
automatiskt larmas och nödvändiga åtgärder kan vidtas. Förhoppningsvis 
leder den förbättrade upptäcktsrisken och vetskapen om att ständigt vara 
bevakad, att mannen avhåller sig från att söka upp kvinnan. I de fall man-
nen ändå överträder besöksförbudet kan övervakningen ge kvinnan och 
åklagaren möjlighet att bevisa vad som har skett. På regeringens begäran 
har Brå därför på nytt utrett möjligheterna att använda elektronisk över-
vakning för att förstärka besöksförbud.  
 

Sparsamt med internationella erfarenheter 
Brå konstaterar att användningen av positioneringsteknik i brottsföre-
byggande syfte fortfarande är i sin linda. I de fall tekniken används syftar 
den i stället företrädesvis till att ge misstänkta och dömda personer ett 
alternativ till frihetsberövande i form av häktning eller ett fängelsestraff. 
Övervakningen kan även vara ett komplement vid påföljder i frihet, till 
exempel skyddstillsyn. I några fall har initiativ tagits för att använda posi-
tioneringstekniken för att skydda en utsatt person. Tre sådana initiativ be-
skrivs i dokumentet. Även dessa initiativ bygger emellertid på att övervak-
ningen utgör en form av alternativt frihetsberövande för en misstänkt eller 
dömd person. Initiativen har ännu inte utvärderats. 
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Teknikens för- och nackdelar 
Den elektroniska övervakningen utgör i sig inte något skydd. Tekniken är 
endast ett hjälpmedel för att samla information om en persons förehavan-
den. Övervakningen kräver således en väl organiserad bevakning och en 
ständig beredskap att reagera på larm. Detta har visat sig vara mycket 
resurskrävande. Med en väl utvecklad bevakning och beredskap som 
backar upp tekniken ger positioneringstekniken dock möjligheter som den 
stationära inte ger:  
 

• Till skillnad från den stationära tekniken kan en bevakningscentral 
med hjälp av GPS kontinuerligt följa hur den övervakade förflyttar 
sig. Den utsatta personen liksom polisen, eller annan aktör som är 
satt att skydda honom eller henne, kan tidigt uppmärksammas på 
att den övervakade närmar sig. 

• Tekniken gör det möjligt att utforma så kallade fredade områden 
inom vilka den övervakade är förbjuden att vistas. Träder den över-
vakade in i ett sådant område larmas bevakningscentralen. Storle-
ken på dessa områden kan anpassas så att man hinner vidta adek-
vata åtgärder. 

• Positioneringstekniken kan ge löpande information om att den 
övervakade missköter eller manipulerar utrustningen och åsido-
sätter villkoren. Tidiga signaler om att den övervakade planerar att 
överträda besöksförbudet kan på så sätt uppmärksammas.  

 
Fortfarande finns dock betydande tekniska begränsningar. Teknikens svaga 
länkar kan sammanfattas i tre punkter: 
 

• Positioneringen med hjälp av GPS är beroende av att satelliternas 
signaler inte blockeras. Övervakningen fungerar således endast 
utomhus. 

• Informationsöverföringen är beroende av det mobila telefonnätet. 
Där täckning saknas kan information inte överföras till bevaknings-
centralen. 

• Övervakningen är beroende av en väl fungerande organisation som 
värderar och reagerar på den information som tekniken alstrar. 
Med bristande beredskap omintetgörs teknikens fördelar. 

 

Särskilda rättsliga överväganden krävs 
I de fall elektronisk övervakning används för att skydda en utsatt person 
kan konstateras att övervakningen utgör en straffprocessuell tvångsåtgärd 
eller används vid en påföljd. Någon given rättslig lösning för att använda 
elektronisk övervakning brottsförebyggande finns således inte. Utöver tek-
niska och organisatoriska överväganden är det därför nödvändigt att beak-
ta även de rättsliga förutsättningarna för att förstärka besöksförbud med 
elektronisk övervakning. Hänsyn måste tas till å ena sidan den utsattas rätt 
till skydd och, å den andra, den rätt var och en har att skyddas mot frihets-
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berövande och andra integritetskränkande åtgärder. I dokumentet redogörs 
för överväganden som bör göras när man avser att använda elektronisk 
övervakning brottsförebyggande. Såväl rättsliga lösningar inom ramen för 
besöksförbudslagstiftningen som inom ramen för straffsystemet beskrivs.  
 

Försöksverksamhet – för att  
lära och undvika misslyckanden 
Även om vissa initiativ har tagits i andra länder för att skydda ett särskilt 
utpekat offer med elektronisk övervakning vet vi mycket lite om dess effek-
ter. Tekniken är behäftad med begränsningar och balansgången mellan 
övervakningens effektivitet, trovärdighet och rättssäkerhet har visat sig vara 
mycket svår. Ett misslyckande skulle kunna få förödande konsekvenser för 
ett enskilt offer. Brå framhåller därför att om överväganden ändå görs att 
använda elektronisk övervakning vid besöksförbud bör särskilda försiktig-
hetsåtgärder vidtas. 
 Att tidigt planera för en utvärdering av en nystartad verksamhet är då 
nödvändigt. Endast utifrån en väl genomförd utvärdering kan övervaknin-
gens för- och nackdelar förstås, effektiviteten av olika ingripanden bedöm-
as, framskridanden dokumenteras, ekonomiska beslut om verksamheten 
tas, förbättringsåtgärder vidtas och oväntade resultat identifieras. En sådan 
försöksverksamhet bör genomföras i två steg;  
 

• i det första steget bör tekniken och möjligheterna att organisera 
övervakningen utvärderas, 

• i ett andra steg bör effekterna studeras. 
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Försöksverksamhet – för att  
lära och undvika misslyckanden 
Elektronisk övervakning1 för att skydda ett särskilt utpekat offer används 
företrädesvis i USA. Vi vet emellertid mycket lite om övervakningens effek-
ter. Verksamheterna är inte sällan mycket begränsade och några veten-
skapliga effektstudier har inte publicerats. Några erfarenheter av att använ-
da övervakning i kombination med besöksförbud utanför straffsystemet 
finns såvitt Brå erfar inte. Tekniken är vidare behäftad med begränsningar, 
och balansgången mellan övervakningens effektivitet, trovärdighet och 
rättssäkerhet, har visat sig vara mycket svår. Ett misslyckande skulle kunna 
få förödande konsekvenser för ett enskilt offer. 
 Om elektronisk övervakning skall användas för att förstärka besöks-
förbud måste därför utgångspunkten vara att övervakningen prövas i en 
försöksverksamhet som blir föremål för utvärdering, innan frågan tas upp 
om eventuell permanentning av verksamheten. Frågor som berör såväl verk-
samhetens utformning som effekterna av den bör vara i fokus för en sådan 
utvärdering, liksom frågor med direkt beröring med verksamhetens syfte 
och mål. Endast utifrån ett noga planerat försök och en väl genomförd 
utvärdering kan övervakningens för- och nackdelar förstås, effektiviteten av 
olika ingripanden bedömas, framskridanden dokumenteras, ekonomiska 
beslut om verksamheten tas, förbättringsåtgärder vidtas och oväntade resul-
tat identifieras. 
 En sådan försöksverksamhet bör genomföras i två steg; i det första ste-
get bör tekniken och möjligheterna att organisera övervakningen utvärde-
ras, i ett andra steg bör effekterna i form av ökat skydd studeras. 
 

Utvärdering av teknik och organisation 
Med hänsyn till offrets utsatta läge och de förödande konsekvenser en 
misslyckad övervakning kan leda till, bör en utvärdering av teknik och 
organisation inte utföras i en situation med ett utsatt och utpekat offer. 
Erfarenheter från Storbritannien visar att tekniskt såväl som organisato-
riskt, är det svårt att genomföra sådan övervakning. Efter åtta månader 
hade endast två fall som rört våld mot närstående varit föremål för över-
vakning inom ramen för försöksverksamheten i Storbritannien.  
  Vidare bör frågan om vilken myndighet eller aktör som bör ansvara för 
verksamheten bli föremål för utvärdering. Elektronisk övervakning kräver 
att stora resurser avsätts för att bevaka övervakningen och organisera 

                                                      
1
 I detta dokument används begreppet elektronisk övervakning för sådan övervakning som  vidtas 

inom ramen för straffsystemet eller som en brottsförebyggande åtgärd och som utförs med hjälp 
av tekniska hjälpmedel som antingen kontrollerar en persons närvaro eller frånvaro vid en förutbe-
stämd plats eller möjliggör positionering av en person. 
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beredskap för snabba och adekvata reaktioner.2 Först när teknik och orga-
nisation visar goda resultat bör övervakningen testas på besöksförbud. Det 
är då av särskild vikt att verksamheten redan från starten utformas på ett 
för en effektutvärdering ändamålsenligt sätt. 
 

Effektutvärdering 
OSÄKERT OM EFFEKTERNA AV ELEKTRONISK ÖVERVAKNING 

Några studier som tar sikte på att utröna om elektronisk övervakning av 
besöksförbud har en brottsförebyggande effekt har vad Brå erfar inte pub-
licerats. Från utvärdering av annan användning av elektronisk övervakning 
vet vi dock att det är i mycket få fall som den elektroniska övervakningen 
måste avbrytas på grund av misskötsamhet. I Sverige rör det sig om om-
kring sex procent. 3 Avbrotten beror sällan på ny brottslighet utan på åsido-
sättande av de villkor som är förenade med övervakningen, i första hand av 
det alkoholförbud som är förenat med övervakningen. Graden av missköt-
samhet hänger givetvis nära samman med vilken målgrupp som övervakas, 
vilka krav som ställs, graden av kontroll samt hur tolerant man är mot av-
vikelser. En betydligt högre grad av misskötsamhet kan därför förväntas 
när elektronisk övervakning används för att förstärka besöksförbud. Man 
bör således vara försiktig att dra långtgående paralleller mellan resultat från 
andra användningsområden och användningen av elektronisk övervakning 
vid besöksförbud.  
 Även om elektronisk övervakning vid besöksförbud i första hand tar 
sikte på att avhålla den övervakade personen från att överträda besöks-
förbudet under tiden för övervakningen, är givetvis en förhoppning att den 
övervakade även efter övervakningen skall avhålla sig från att söka upp den 
utsatta personen. I en sammanställning av den internationella forskningen 
av utslussning med elektronisk övervakning från längre fängelsestraff samt 
elektronisk övervakning i stället för ett kortare fängelsestraff framgår emel-
lertid att det i dagsläget inte finns något stöd för att elektronisk övervak-
ning i sig generellt sett vare sig ökar eller minskar andelen som återfaller 
jämfört med de alternativ som studerats.4 I de fall positiva resultat på åter-
fallsfrekvensen har visats är den elektroniska övervakningen förenad med 
exempelvis alkoholförbud, sysselsättningsvillkor och deltagande i behand-
lings- och påverkansprogram. 
 
UTVÄRDERING BÖR GÖRAS AV FLERA EFFEKTER 

Införs elektronisk övervakning vid besöksförbud bör en utvärdering av den 
elektroniska övervakningens effekter ta sikte på en rad olika effekter. Givet-
vis är det av störst intresse att kunna utvärdera i vilken mån den elektro-
                                                      
2 Om en försöksverksamhet initieras kan ett alternativ vara att låta det klientel som redan i dag är 
föremål för elektronisk övervakning, det vill säga de personer som deltar i intensivövervakning 
med elektronisk kontroll inom kriminalvården, testa övervakningen. Även möjligheterna att 
samutnyttja den bevakningscentral som finns inom Kriminalvårdsstyrelsen kan då undersökas. 
3
 Brå, 2005a. 

4
 Renzema, M. och Mayo-Wilson, E., 2005.  
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niska övervakningen lett till att fysiska överträdelser har kunnat upptäckas 
och förhindras. Det är emellertid intressant att uppmärksamma även andra 
effekter av övervakningen, exempelvis om övervakningen lett till att andra 
former av överträdelser har ökat eller minskat. Av särskild vikt är vidare 
den långsiktiga effekten av övervakningen. Vidare bör särskilt den utsattas 
upplevelser av övervakningen uppmärksammas, liksom den övervakades. 
 Redan vid planeringen av verksamheten bör åtgärder vidtas för att 
underlätta att nödvändig information för utvärderingen samlas in, och att 
verksamheten organiseras på ett sådant sätt att exempelvis användningen av 
slumpmässiga urval och/eller kontrollgrupper möjliggörs. Det kan också 
befaras att de krav som måste ställas i fråga om bland annat propor-
tionalitet och lämplighet i varje enskilt fall, kan komma att påverka antalet 
observationer som kan bli föremål för försöksverksamheten. Särskilda över-
väganden bör därför göras i fråga om försöksverksamhetens längd. 
 
MÅLET ÄR ATT ÖKA UPPTÄCKT OCH  MINSKA ANTALET ÖVERTRÄDELSER 

Elektronisk övervakning kan leda till att fler överträdelser upptäcks. Detta 
gäller både faktiska överträdelser och att den övervakade inte följer de före-
skrifter som övervakningen är omgärdad med, exempelvis inte laddar batte-
rierna, inte infinner sig på viss plats vid viss tidpunkt, inte positionerar sin 
mottagare vid GPS-användning etc. Även om målet är att minska antalet 
överträdelser kommer övervakningen således sannolikt att rent faktiskt öka 
antalet upptäckta överträdelser. Detta måste beaktas vid målsättningen för 
verksamheten. Målet i ett kortare perspektiv skulle då kunna vara att öka 
antalet upptäckter av överträdelser och tidigarelägga ingripanden vid över-
trädelser. Att minska antalet överträdelser bör då vara ett långsiktigt mål. 
Även detta bör påverka ett eventuellt försök med elektronisk övervakning 
av besöksförbud. 
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Överträdelser av besöksförbud 
Besöksförbudslagen 
Möjligheterna att meddela besöksförbud regleras i lagen (1988:688) om 
besöksförbud. Om det på grund av särskilda omständigheter finns risk att 
en person kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt 
trakassera en annan person får besöksförbud meddelas. Ett besöksförbud 
kan således meddelas även utan att ett brott begåtts. Besöksförbud utgör 
inget tvångsmedel inom ramen för straffsystemet och inte heller någon på-
följd. Besöksförbudet är i stället en åtgärd som kan vidtas i förebyggande 
och skyddande syfte och innebär att en person förbjuds att aktivt söka upp 
eller på annat sätt kontakta den som förbudet avser att skydda, till exempel 
per brev eller per telefon samt att följa efter personen. 
 Är risken påtaglig och det finns skäl till det kan besöksförbudet i vissa 
fall också omfatta ett förbud att uppehålla sig i den gemensamma bostaden. 
Besöksförbudet kan vid behov även utvidgas till att avse förbud att uppe-
hålla sig i närheten av den skyddade personens bostad, arbetsplats eller an-
nat ställe där personen brukar vistas.  Om ett sådant utvidgat besöksförbud 
överträds kan ytterligare ett förbud, ett så kallat särskilt utvidgat besöks-
förbud, meddelas. Ett sådant förbud omfattar ett eller flera områden i an-
slutning till sådana platser som nämnts ovan. Ett besöksförbud skall alltid 
tidsbegränsas men får förlängas. Frågor om besöksförbud prövas av åklaga-
re och kan överprövas av domstol.5 Det är polisen som har ansvaret för att 
förebygga överträdelser. Den som bryter mot ett besöksförbud kan dömas 
till böter eller fängelse i högst ett år. 
 År 2004 inkom 8 536 ansökningar om besöksförbud till Åklagarmyn-
digheten varav 4 060 stycken beviljades. Så gott som samtliga, 97 procent, 
utgjorde så kallade reguljära besöksförbud. Under året meddelades 33 
besöksförbud i gemensam bostad och 74 utvidgade besöksförbud. Inget sär-
skilt utvidgat besöksförbud meddelades.6 
 

Minst vart tredje besöksförbud överträds 
Uppskattningsvis överträds minst vart tredje besöksförbud. Av de 1 230 
personer som anmäldes för att ha överträtt ett förbud under år 2004 var 
närmare 40 procent misstänkta för upprepade överträdelser. Av dem stod 
26 personer för närmare en tredjedel av alla anmälda överträdelser. Den 
vanligaste formen av överträdelser består i att den som förbudet avser tar 
eller söker kontakt med den skyddade via telefon. Fysisk kontakt är emel-
lertid inte ovanligt. Utifrån en studie av 376 anmälningar framgår att i 41 

                                                      
5
 En domstol kan även som första instans besluta om besöksförbud i mål om äktenskapsskillnad 

(14:7 äktenskapsbalken). 
6
 Brå, 2005b. 
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procent av dessa hade den person som var föremål för besöksförbudet 
fysiskt sökt upp den skyddade i hemmet eller på en annan plats.7 
 Brå har utvärderat besöksförbudslagen vid fyra tillfällen.8 De två första 
utvärderingarna visar att besöksförbud inte alltid används som ett brotts-
förebyggande verktyg i polisens arbete. Den som ansöker om besöksförbud 
måste i regel ha utsatts för ett brott innan besöksförbudslagen tillämpas och 
polis och åklagare följer inte alltid upp besöksförbudet och lägger inte hel-
ler beslutet till grund för ytterligare skyddsåtgärder. Brå:s utvärdering från 
år 2003 visade att majoriteten av polismyndigheterna inte hade någon 
strategi för att förebygga brott när besöksförbud hade utfärdats. Endast vid 
7 av totalt 21 polismyndigheter fanns utarbetade rutiner för aktiv och lö-
pande uppföljning av besöksförbud som utfärdats i området. De flesta 
polismyndigheter saknade vidare rutiner för att göra beslutet om besöksför-
bud tillgängligt inom myndigheten. Många av de personer som skyddades 
av besöksförbud upplevde att de inte fått tydlig och fullständig information 
om vad besöksförbudet innebar. Även om initiativ har tagits sedan dess för 
att få till stånd enhetliga rutiner och riktlinjer, visar Brå:s utvärdering år 
2005 att antalet polismyndigheter som har rutiner för uppföljning av be-
söksförbud inte ökat i någon större utsträckning. 
 

Rutiner för uppföljning  
kan minska överträdelser 
Visserligen behöver avsaknad av skriftliga rutiner inte innebära att polisen 
gör ett mindre bra jobb, men möjligheten att identifiera ärenden där kom-
pletterande åtgärder behövs, och vilka åtgärder som då behövs, försvåras. 
Brå:s bedömning är att antalet överträdelser kan minska om polisen gene-
rellt tillämpar rutiner för uppföljning av besöksförbud och utifrån individu-
ella bedömningar i varje enskilt fall vidtar kompletterande åtgärder. Sådana 
åtgärder kan exempelvis vara att hålla tidiga klargörande samtal om för-
budets innebörd med dem som berörs av besöksförbudet, att ordna kontakt 
mellan den som förbudet avser skydda och socialtjänsten samt att utse en 
kontaktperson som har ett särskilt ansvar att hålla kontakt med den 
skyddade. Genom att göra individuella bedömningar i varje enskilt fall kan 
vidare ändamålsenliga kompletterande skyddsåtgärder, exempelvis trygg-
hetspaket, larmtelefon, överfallslarm etc., erbjudas den skyddade. Vid Brå:s 
genomgång av  polismyndigheternas skriftliga rutiner framkom exempelvis 
att endast åtta polismyndigheter nämnde trygghetspaket som en komplet-
terande åtgärd vid besöksförbud.9  

                                                      
7
 Brå, 2005b. 

8
 Uppföljning av lagen om besöksförbud – en uppföljning (Brå-PM 1989:2), Uppföljning av lagen 

om besöksförbud (stencil 1995-05-02), Besöksförbud – en utvärdering av lagen och dess 
tillämpning (Brå-rapport 2003:2) och Nya regler i besöksförbudslagen (Brå delrapport 2005). 
9
 Brå, 2005b. 
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Elektronisk övervakning  
vid besöksförbud 
En amerikansk nationell kartläggning från 2003 visar att av 202 identifiera-
de program för övervakning av misstänkta personer som frigetts i väntan på 
huvudförhandling, använde 26 program elektronisk övervakning i mål om 
våld i nära relationer.10 Brå har gjort en kompletterande genomgång utifrån 
amerikansk lagstiftning.11 Av denna framkom att elektronisk övervakning 
används företrädesvis som ett straffprocessuellt tvångsmedel, tillsammans 
med en domstolsorder om förbud att ta kontakt med offret (exempelvis i 
program i delstaterna Ohio, Indiana och Washington). I några fall används 
elektronisk övervakning även som ett altervativ till frihetsberövande efter 
en brottmålsdom (exempelvis i Indiana). 
 Den teknik som används är stationär teknik med eller utan komplette-
rande positioneringsteknik. 
 

Stationär övervakning 
Den stationära tekniken, baserad på radiokommunikation (Radio Frequen-
cy, RF), har kommit att kallas den första generationens elektroniska över-
vakning.  Den stationära tekniken registrerar närvaro eller frånvaro av den 
övervakade på en särskild plats. Den är därför den mest använda tekniken 
för att övervaka husarrest och andra former av utegångsförbud. Tekniken 
används exempelvis i Sverige vid intensivövervakning med elektronisk kon-
troll (IÖV och IÖV-utsluss).  
 Omkring 100 000 personer övervakas elektroniskt för dessa ändamål i 
USA i dag (omkring tre procent av fängelsepopulationen).12 Till övervägan-
de del används stationär övervakning. I Europa hade i mitten av år 2004 
uppskattningsvis över 150 000 personer varit föremål för övervakning. 
Omkring 9 000 personer övervakas dagligen, av vilka 77 procent i Stor-
britannien.13 För närvarande är Danmark det land i Europa som mest nyli-
gen antagit lagstiftning som möjliggör elektronisk övervakning (antagnings-
dag 19 maj 2005). 
 Vid stationär övervakning bär den övervakade en batteridriven sändare 
(så kallad fotboja) som kommunicerar med hjälp av radiosignaler med en 

                                                      
10

 Clark, J. och Henry, A.D., 2003. En delstat kan ha flera program. 
11

Någon samlad information om användningen av elektronisk övervakning i allmänhet, och elek-
tronisk övervakning av besöksförbud i synnerhet, finns inte. Det är därför svårt att få en exakt 
uppfattning om omfattningen, variationerna och effekterna av elektronisk övervakning internati-
onellt sett. Inom ramen för Conférence Permanente Européenne de la Probation (CEP) disku-
teras möjligheten att öppna en hemsida med samlad information om elektronisk övervakning. Brå 
deltar i detta arbete. I delstaten Washington, USA, pågår ett arbete att samla information om 
användningen av elektronisk övervakning i USA. Arbetet skall slutföras senast den 31 december 
2005. 
12

 Crowe, A. et al., 2002, Conway, P., 2003. 
13

 Renzema, M. och Mayo-Wilson, E., 2005.. 
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mottagare som placeras på den plats där närvaron skall övervakas, oftast i 
den övervakades hem (denna mottagare kallas fortsättningsvis för hemkom-
ponent). Hemkomponenten registrerar fotbojans signaler när den befinner 
sig inom mottagarens upptagningsområde. Personen övervakas således en-
dast när han eller hon är inom detta område och måste därför åläggas att 
regelbundet befinna sig där hemkomponenten är placerad. Genom telekom-
munikation över det fasta eller mobila nätet förmedlas informationen till en 
bevakningsstation. Även information om försök till manipulationer registre-
ras och förmedlas, liksom tekniska fel och liknande händelser.  
 
BILATERAL ÖVERVAKNING 

För att möjliggöra att även personer som misstänks för eller har dömts för 
våld mot närstående skall kunna delta i övervakningsprogram, har teknik 
utvecklats som kan varna om den övervakade personen närmar sig en viss 
plats eller en viss person. Tekniken kallas ibland för bilateral övervakning, 
eftersom övervakningen berör två personer; den övervakade och den som 
skall skyddas. Den person som skall skyddas får då en hemkomponent 
installerad i sitt hem som varnar honom eller henne när den övervakade 
kommer inom ett visst avstånd. Denna komponent fungerar på samma sätt 
som den som placeras i den övervakades hem för att kontrollera att han 
eller hon är hemma under utegångsförbudet. Säkerhetsavståndet kan be-
stämmas i varje enskilt fall upp till 150 meter. (Utveckling pågår för att utö-
ka detta säkerhetsavstånd till 500 meter.) Bevakningscentralen kan vidare 
larmas automatiskt när hemkomponenten registrerar att den övervakade är 
i närheten. Larmet överförs via det fasta eller mobila telefonnätet. När hem-
komponenten aktiveras kan även en ljudinspelning starta som spelar in vad 
som försiggår i hemmet. Den skyddade kan även utrustas med en bärbar 
mottagare som varnar om den övervakade kommer i närheten. 
 Möjligheten att använda denna teknik vid övervakning av besöksförbud 
har ingående beskrivits av Brå i promemorian Elektronisk övervakning vid 
besöksförbud – teknikens möjligheter och begränsningar (1999). Samman-
fattningsvis konstaterade Brå att den största fördelen med stationär över-
vakning i jämförelse med annan teknik som används för att öka skyddet för 
en utsatt, är att den skyddade och polis larmas automatiskt när den över-
vakade kommer i närheten av den skyddade samt att tekniken skapar klar-
het i om ett brott mot besöksförbudslagen har begåtts. Övervakningen 
skulle kunna verka avskräckande för de övervakade samt påminna dem om 
allvaret i besöksförbudet. Utrustningen utgör emellertid ingen garanti för 
ökad trygghet. Säkerhetsavståndet är mycket kort och övervakningen fun-
gerar endast så länge som den övervakade infinner sig i hemmet på bestäm-
da tider och inte manipulerar med utrustningen. 

Positionering 
För att kunna övervaka en person kontinuerligt och inte bara kunna regi-
strera personens närvaro eller frånvaro vid en viss förutbestämd plats eller 
inom en viss radie från en särskild person, kan den stationära tekniken 
kompletteras med positioneringsteknik. Denna teknik har kommit att kallas 
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den andra generationen av elektronisk övervakning. Positioneringstekniken 
gör det möjligt att kontinuerligt följa hur den övervakade förflyttar sig i 
realtid eller retrospektivt. Övervakningen använder GPS-systemet (Global 
Positioning Satellites). Detta system har utvecklats av det amerikanska för-
svaret och har varit i bruk sedan 1970-talet.14 Med vissa restriktioner ges fri 
tillgång till systemet även för andra användare. Tjugofyra satelliter kretsar 
kring jorden och skickar ut signaler som tas upp av en bärbar mottagare. 
Positioneringen åstadkommes genom att avståndet mellan ett antal av dessa 
satelliter och mottagaren beräknas. Positioneringen är mycket exakt, fel-
marginalen är endast några meter. 
 Tekniken kräver emellertid fri sikt till minst tre satelliter samtidigt. 
Inomhus och i stadsmiljö med hög och tät bebyggelse kan positioneringen 
helt omintetgöras. Det finns därför system på marknaden som använder 
GSM-nätet (Global System for Mobile Communication) som backup. 
Denna teknik kan emellertid endast positionera mottagaren till vilket om-
råde den befinner sig i och är beroende av hur många telemaster som är 
belägna inom området. I stadsbebyggelse kan det röra sig om områden med 
en radie på 500 meter och i glesbygd upp till flera kilometer. Vidare finns 
teknik som avläser om GPS-mottagaren rör sig under den tid som satellit-
signalerna inte når fram till mottagaren. Bevakningscentralen kan på så sätt 
få information om huruvida den övervakade förflyttar sig.  
 Florida i USA var först med att ta positioneringstekniken i bruk inom 
ramen för straffsystemet år 1998. Florida är fortfarande den största använ-
daren med 470 stycken övervakade samtidigt.15 Vad Brå erfar används posi-
tioneringsteknik vid 12 program i USA för övervakning av misstänkta per-
soner i väntan på huvudförhandling.16 GPS-övervakning används även i 
vissa delstater som en föreskrift vid skyddstillsyn eller vid frigivning från 
fängelsestraff (exempelvis i Florida och New Hampshire). Det första försö-
ket att använda positioneringstekniken inom ramen för straffsystemet i 
Europa påbörjades i Storbritannien i september 2004. 
 

                                                      
14

 Ett europeiskt satellitsystem, Galileo, är under utveckling. Systemet har ännu inte tagits i bruk. 
15

 Uppgiften är från den 30 juni 2004. 
16

 Clark, J. och Henry, A. D., 2003. 



 

 17 

 
Positioneringstekniken utgör ett komplement till den stationära övervak-
ningen. Utöver fotbojan åläggs den övervakade att bära en löstagbar GPS-
mottagare som med dagens teknik är något större än en mobiltelefon. Fot-
bojan säkerställer att mottagaren bärs av den övervakade personen (utveck-
ling pågår för att integrera GPS-mottagaren med fotbojan) genom att GPS-
mottagaren registrerar fotbojans signaler. En hemkomponent möjliggör att 
den övervakade kan vistas i hemmet utan att behöva bära GPS-mottagaren, 
exempelvis medan mottagarens batteri laddas. 
 De batterier som finns på marknaden i dag har en kapacitet att klara 
drygt ett dygn innan de behöver laddas. Denna kapacitet minskas vid frek-
vent kommunikation. Även för denna typ av övervakning krävs således en 
daglig restriktion att befinna sig på en förutbestämd plats under några tim-
mar (batteriet tar normalt fyra till sex timmar att ladda). 
 Informationen om GPS-mottagarens position överförs till en bevaknings-
central med hjälp av det mobila telefonnätet och appliceras där på en kart-
bild. Då övervakningen är beroende av att informationen kan sändas över 
det mobila telenätet begränsas användningen av övervakningen till områden 
där tillräcklig god täckning finns.  
 
RETROSPEKTIV ÖVERVAKNING 

Informationen kan lagras i GPS-mottagaren och överföras till bevaknings-
centralen exempelvis en gång om dagen. Detta kallas retrospektiv eller pas-
siv övervakning och torde var lämpligast då misskötsamhet inte kräver 
omedelbar reaktion. Retrospektiv övervakning är således mindre lämpligt 
för att förstärka besöksförbud.  
 
KONTINUERLIG ÖVERVAKNING 

Informationen kan också överföras med mycket korta intervaller, närmast i 
realtid. Sådan övervakning kallas kontinuerlig positionering, eller aktiv 
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övervakning. Genom den ständiga överföringen av information, liksom det 
behov av omfattande personalresurser som krävs för att ta emot och värde-
ra informationen, är sådan övervakning mycket resurskrävande. 
 
HYBRIDÖVERVAKNING MED FREDADE OMRÅDEN 

En kombination av dessa två kallas hybridövervakning. I bevakningssyste-
met appliceras då så kallade fredade områden (exclusion zones) runt en 
eller flera platser som den övervakade inte får vistas på. Det kan exempelvis 
röra sig om ett område runt den skyddade personens hem och arbetsplats. 
Träder den övervakade in i ett fredat område larmas bevakningscentralen. 
Likaså kan centralen larmas om den övervakade missköter utrustningen och 
åsidosätter villkoren, vilket kan var tidiga signaler på att den övervakade 
brister i respekt för besöksförbudet och övervakningen, samt att åtgärder 
måste vidtas.  
 Fördelen med hybridövervakning är att övervakningen kan ske retro-
spektivt så länge den övervakade följer villkoren men övergå till kontinuer-
lig övervakning då han eller hon missköter utrustningen eller beträder ett 
fredat område. Rent tekniskt kan dessa områden göras så pass stora att ett 
larm om en överträdelse ger den skyddade tid att sätta sig i säkerhet och 
polis eller annan aktör möjlighet att ingripa. Ett sådant skydd kräver givet-
vis att den övervakade bär sin GPS-mottagare och att täckning inom GPS-
systemet respektive det mobila telenätet finns. Hybridövervakningen torde 
vara den som är bäst lämpad för att förstärka besöksförbud. 
 Den teknik som finns tillgänglig på marknaden i dag kan emellertid före-
trädesvis endast använda fredade områden som är cirkulära eller ovala. An-
vändare av hybridövervakning har dock ställt krav på att dessa områden 
måste kunna utformas på ett sådant sätt att det för den övervakade på ett 
tydigt sätt framgår inom vilket område han eller hon inte får befinna sig. 
Utveckling pågår på detta område. 
 

Organisatoriska utgångspunkter 
Till skillnad från trygghetspaket, larmtelefoner och andra former av tek-
niska hjälpmedel, kräver elektronisk övervakning löpande bevakning. Tek-
niken är närmast att se som ett hjälpmedel för att samla information om en 
persons förehavanden. Informationen måste därefter tas emot, värderas och 
leda till en adekvat reaktion. Lika viktigt som att utreda de tekniska möj-
ligheterna är det därför att utreda de organisatoriska förutsättningarna när 
elektronisk övervakning avses appliceras på ett nytt användningsområde. 
  
POSITIONERING MYCKET RESURSKRÄVANDE 

Den internationella erfarenheten är att positioneringsövervakning relativt 
sett är mycket resurskrävande. Den bevakningscentral som tar emot infor-
mationen måste vara bemannad dygnet runt. Det finns vidare begränsning-
ar i hur många övervakade en anställd kan hantera samtidigt. Detta gäller 
särskilt vid övervakning i realtid och vid den så kallade hybridövervakning-
en, då varje larm måste värderas utan dröjsmål och en adekvat reaktion 
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sättas in. Till detta tillkommer personal som sköter installering och under-
håll av den tekniska utrustningen liksom personal inom polis och kriminal-
vård med särskilt ansvar att ha kontakt med den övervakade samt följa upp 
överträdelser. 
 Vad Brå erfar från den svenska användningen av stationär övervakning 
vid intensivövervakning med elektronisk kontroll avser ett larm av tio ett 
faktiskt åsidosättande av föreskrivna villkor. Vid övervakning med positio-
neringsteknik påverkas informationsflödet även av tekniska missöden som 
rör GPS-systemet. Varje gång GPS-mottagaren misslyckas med att ta emot 
erforderliga signaler från satelliterna eller är för långt bort från fotbojan, 
batterinivån är låg eller då det uppstår andra tekniska problem bör bevak-
ningscentralen larmas. Antalet larm kan därför antas vara betydligt större 
vid sådan övervakning.  
 
PRIVAT AKTÖR VANLIGT INSLAG I ÖVERVAKNINGEN 

Bevakningen kan organiseras på olika sätt beroende på ändamålet med 
övervakningen, resurser och de traditioner som finns i det aktuella landet 
för att organisera åtgärder inom straffsystemet. Det privata företag som 
tillhandahåller övervakningsutrustningen kan exempelvis ansvara också för 
bevakningen och/eller installation, underhåll, sanktioner vid överträdelser 
etc. En lösning som används bland annat i Storbritannien är att leverantö-
ren ansvarar för bevakningen och de larm som rör den tekniska utrust-
ningen och mindre förseelser. Bevakningscentralen kan genom SMS (Short 
Messages Services) kommunicera med den övervakade genom en display på 
GPS-mottagaren. Vid larm om faktiska överträdelser tar bevaknings-
centralen kontakt med kriminalvården eller polisen. 
 Vilken aktör som bär ansvaret för att reagera vid larm om missköt-
samhet eller överträdelser kan bero på ändamålet med övervakningen. Är 
den elektroniska övervakningen en straffprocessuell tvångsåtgärd, en på-
följd eller annan rättsverkan av brott kan det ligga nära till hands att ålägga 
kriminal- och frivården ansvaret för att adekvata åtgärder tas vid ett larm. 
Är det huvudsakliga syftet däremot att förstärka besöksförbud och skydda 
ett offer ligger det närmare till hands att ålägga polisen att ansvara för den 
elektroniska övervakningen.  
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Fem exempel från  
USA och Europa 
Så som beskrivits i föregående kapitel är den elektroniska övervakningen 
som används i dag för att skydda ett utpekat offer dels den RF-baserade 
stationära som registrerar en persons närvaro eller frånvaro på en viss för-
utbestämd plats, dels den GPS-baserade som möjliggör en kontinuerlig posi-
tionering av den övervakade personen. 
 I detta kapitel beskrivs två program i USA som använder stationär över-
vakning. Beskrivningen av programmen baseras på en studie av dessa som 
publicerades år 200417 samt på kompletterande uppgifter som lämnats till 
Brå. I beskrivningen används de pseudonymer, River County respektive 
Lakefront, som användes i studien.  
 Brå har vidare identifierat tre initiativ som särskilt intressanta för att 
beskriva möjligheten att komplettera den stationära övervakningen med 
positioneringsteknik. Initiativen har tagits i Florida i USA, Storbritannien 
samt i Spanien.18 Även dessa initiativ beskrivs kortfattat i detta kapitel.  
 

Stationär övervakning i USA  
RIVER COUNTY 

I River County, som beskrivs som ett storstadsområde, kan personer som 
misstänkts för våld mot närstående bli föremål för övervakning inom ramen 
för straffsystemet. Frågan om övervakning initieras oftast av den utsatta 
eller av en brottsofferorganisation. För 90 procent av de övervakade på-
börjas programmet redan som en skyddsåtgärd under tiden fram till 
huvudförhandlingen i brottmålet och pågår till dess målet avslutas. Över-
vakningen utgör då ett alternativ till borgen. Övervakningen kombineras 
med ett besöksförbud, husarrest och schemalagda aktiviteter. Den ställer 
även krav på att den övervakade är drogfri och accepterar oannonserade 
hembesök.  
 Under en treårsperiod blev drygt 1 700 personer som misstänktes för 
våld mot någon närstående föremål för en bedömning om de var lämpliga 
för övervakningen. Trettitvå procent påbörjade övervakningen, vilket med-
förde en medelbeläggning för en given dag på 25 personer. Medellängden 
på övervakningen var 48 dagar. Under en tvåårsperiod rapporterades sju 
personer ha överträtt besöksförbudet. Studien gör emellertid inga anspråk 

                                                      
17

 Erez, E.  och Ibarra, P. R., 2004. 
18

 Ytterligare initiativ som överväger möjligheten att elektroniskt övervaka besöksförbud har tagits, 
exempelvis i Massachusetts, USA. Ett förslag har där lagts att personer som överträder 
besöksförbud som meddelats för att skydda ett offer som utsätts för våld av en närstående eller 
för att skydda ett vittne i ett brottmål skall kunna underkastas elektronisk övervakning. 
Misskötsamhet under övervakningen skall leda till böter eller fängelse. Förslaget har ännu inte lett 
till lagstiftning. 
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på att föra i bevis att övervakningen i sig ger dessa resultat. Orsaken till 
antalet överträdelser måste därför tolkas med försiktighet. 
 
LAKEFRONT, USA 

I det andra programmet, som bedrivs i en mindre stad på landsbygden 
kallad Lakefront, initieras övervakningen i allmänhet av åklagaren eller av 
rätten och utgör ett alternativ till häkte. Övervakningen kan endast komma 
i fråga om offret och gärningsmannen brutit sin relation, eller aldrig har 
haft någon. Den övervakade åläggs att betala för sitt deltagande. Till skill-
nad från River County ställs inga långtgående krav på den övervakades 
förehavanden, annat än att han eller hon skall vara hemma före klockan 
23.00. 
 Beläggningen varierar mellan 0 och 2 personer. Under de nio år pro-
grammet var i gång fram till dess studien genomfördes hade endast 71 per-
soner varit föremål för övervägande, och 55 procent av dessa påbörjat över-
vakningen. En bidragande orsak till det låga deltagandet kan vara de strän-
ga inklusionskriterierna. Uppskattningsvis pågick övervakningen i medeltal 
72 dagar. För att en överträdelse skall anses uppsåtlig och därmed resultera 
i ett ingripande måste den övervakade uppvisa ett mönster av överträdelser. 
Personalen hade inte identifierat några sådana överträdelser under de stude-
rade nio åren. 
 
DE SKYDDADES UPPLEVELSER AV ÖVERVAKNINGEN 

I studien av programmen i ”River County” och ”Lakefront” tillfrågades 30 
personer, som skyddades av elektroniskt övervakade besöksförbud, om de-
ras upplevelser av övervakning. Sammanfattningsvis framgår att de upplev-
de övervakningen som något positivt och övervakningen hjälpte dem att 
återfå kontrollen över sina liv. Genom att testa utrustningen genom att 
trycka på den manuella alarmknappen som finns som ett komplement på 
utrustningen, och inse att polisen faktiskt reagerade, fann många av de 
skyddade tilltro till skyddet. En kvinna uttryckte sin ökade trygghet på föl-
jande sätt: 
 ”Även om rättssystemet ibland lämnar oss kvinnor i sticket, ger det ändå 
lite förtröstan att veta att vi har en box som larmar när mannen kliver in i 
ett område där han inte får vara.”  
 Flera menade dock också att de lade för stor tilltro till tekniken och vid-
tog kanske inte alltid nödvändiga kompletterande åtgärder för att skydda 
sig. Andra menade att de blev beroende av tekniken. Vidare uppgav de 
skyddade som fick ta emot många falska larm att de besvärades av detta. 
Flera av de intervjuade efterfrågade en handbok för hur tekniken fungerar, 
för vilka villkor som gällde för den övervakade och för hur överträdelser 
hanteras rättsligt. De efterfrågade även en stödgrupp för att inte behöva 
känna sig ensamma i den situation de befann sig i. 
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Positionering i Florida, USA 
Department of Corrections i Florida har mest erfarenhet i världen av att 
använda positioneringsteknik inom ramen för straffsystemet. I Florida har 
GPS använts i detta syfte sedan år 1998. Tekniken används huvudsakligen 
som ett villkor vid påföljder i frihet (skyddstillsyn) eller vid villkorlig 
frigivning från ett fängelsestraff. Syftet är främst att övervaka att den 
dömde följer de villkor i form av utegångsförbud, deltagande i studier, 
sysselsättningsåtgärder eller behandlingsprogram etc. som är förenade med 
påföljden. Såväl retrospektiv övervakning som övervakning i realtid 
används.  
 I de fall det finns ett utpekat offer som bör skyddas kan fredade områ-
den sättas upp runt offrets hem och arbetsplats. Offret utrustas också med 
en personsökare med vilken han eller hon kan nås om den övervakade 
träder in i ett sådant område. Denna bilaterala övervakning används före-
trädesvis då den övervakade begått ett sexualbrott och genom en domstols-
order är förbjuden att söka upp ett tidigare offer. Av 343 sexualbrotts-
förövare som påbörjade övervakningen under perioden juli 2001 till och 
med juni 2002 hade efter en tvåårsperiod övervakningen avbrutits för 89 
personer (26 procent) på grund av misskötsamhet eller återfall i brott.19 För 
de personer som övervakades och som begått våldsbrott hade 163 personer 
av 606 (27 procent) fått avbryta övervakningen i förtid under samma 
period. Det är emellertid sällsynt att den bilaterala tekniken används vid 
våldsbrott. För närvarande rör det sig om 10 fall.20   
 

Försöksverksamhet i Storbritannien 
Sedan september 2004 pågår ett försök i Greater Manchester, West 
Midlands och Hampshire att övervaka dömda personer med hjälp av GPS. 
Målgruppen är vad som beskrivs som vanekriminella, män dömda för våld 
mot kvinnor samt i Greater Manchester även sexualbrottsförövare. Över-
vakningen utgör ett villkor antingen vid en frivårdspåföljd eller vid vill-
korlig frigivning från ett fängelsestraff. Övervakningen syftar till att över-
vaka att de villkor som sätts upp för frivårdspåföljden eller den villkorliga 
frigivningen följs. Vid villkorlig frigivning kan övervakningen även syfta till 
att följa personens förehavanden dygnet runt. Den elektroniska övervak-
ningen kan även kombineras med ett förbud att vistas inom vissa områden 
(exclusion order), exempelvis centrala affärsstråk, ett tidigare utsatt persons 
bostadskvarter etc. Såväl retrospektiv övervakning som så kallad 
hybridövervakning används. 
 Vid verksamhetens start var förhoppningen att 460 dömda personer 
skulle ha ingått i studien vid dess avslutning i september 2005. Till och med 
maj månad 2005 hade 153 personer varit föremål för övervakning. Av 
dessa hade 35 personer fullföljt och avslutat övervakningen. De övervakade 
hade då i medeltal varit övervakade i 120 dagar. Övervakningen hade fått 

                                                      
19

 Av statistiken framgår inte i hur många fall övervakningen var bilateral. 
20

 Uppgiften är från den 8 juni 2005. 
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avbrytas i förtid för 64 personer. Anledningen till dessa avbrott var i majo-
riteten av fallen misskötsamhet rörande andra villkor än de som direkt 
berör övervakningen och förbudet att vistas på vissa platser. Merparten av 
de övervakade var vanekriminella. I endast två fall hade aktiv övervakning 
genomförts när det funnits ett utpekat offer.  Bland annat på grund av det 
låga deltagandet övervägs en förlängning av försöksverksamheten.  
 

Nytt initiativ i Spanien 
I oktober 2004 antogs en ny bestämmelse i Spaniens Código Penal (straff-
lagen) som gör det möjligt att använda elektronisk övervakning vid besöks-
förbud. Bestämmelsen är en av flera åtgärder som vidtagits i Spanien på 
senare tid mot mäns våld mot kvinnor. Ett arbete att ta fram en GPS-
baserad teknik för att möjliggöra elektronisk övervakning har pågått sedan 
våren 2004. Tekniken beräknas tas i bruk i Madrid under sommaren 2005. 
Det förstärkta besöksförbudet utgör en påföljd och kan användas vid våld i 
nära relationer som kan rendera ett fängelsestraff på upp till tre års fängel-
se. I praktiken innebär detta att det i första hand kommer att vara personer 
som i annat fall riskerar ett fängelsestraff men som inte tidigare lagförts, 
som kan bli föremål för övervakningen. Överträds besöksförbudet, eller 
vägrar mannen att använda övervakningsutrustningen, ersätts påföljden 
med ett fängelsestraff. Även kvinnan måste acceptera övervakningen. För-
hoppningen är att systemet skall kunna användas fullt ut inom en treårs-
period och att 300 personer då skall övervakas samtidigt. 
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Rättsliga överväganden 
När elektronisk övervakning används eller övervägs att användas vid 
besöksförbud i andra länder kan konstateras att övervakningen utgör en 
straffprocessuell tvångsåtgärd, en påföljd eller annan rättsverkan av brott. 
Syftet är företrädesvis att göra det möjligt också för personer dömda för 
våld mot en närstående att övervakas elektroniskt, inte att förstärka ett 
besöksförbud. Någon given rättslig lösning för att använda elektronisk 
övervakning brottsförebyggande finns således inte. 
 Om elektronisk övervakning skall användas vid besöksförbud måste 
dock utgångspunkten vara att den elektroniska övervakningen skall upp-
fylla de krav på rättsäkerhet som ställs på polisiära och straffprocessuella 
åtgärder. Utöver tekniska och organisatoriska överväganden är det därför 
nödvändigt att beakta även de rättsliga förutsättningarna för att förstärka 
besöksförbud med elektronisk övervakning. I detta kapitel redogörs för 
överväganden som bör göras när man avser att använda elektronisk över-
vakning brottsförebyggande. Åtta rättsliga alternativa lösningar beskrivs.  
 

Åtta rättsliga alternativ 
Två alternativ, 1 och 5, ligger inom ramen för besöksförbudslagen. Resten 
av alternativen ligger inom straffsystemet. Alternativen 1, 3-5 och 7-8 har 
tidigare varit föremål för överväganden i departementspromemorian Ytter-
ligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer (Ds 2001:73). 
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ALTERNATIV 1. ELEKTRONISK ÖVERVAKNING SOM 
EN FÖRESKRIFT ENLIGT BESÖKSFÖRBUDSLAGEN  

Inom ramen för besöksförbudslagen kan det enligt första alternativet beslu-
tas om elektronisk övervakning, om det med hänsyn till omständigheterna i 
det enskilda fallet finns risk för att den som har ålagts ett vanligt besöks-
förbud kommer att överträda detta. Vid riskbedömningen skall då särskilt 
beaktas om den som skall övervakas tidigare överträtt ett besöksförbud.  
 
ALTERNATIV 2. ELEKTRONISK ÖVERVAKNING  
SOM EN STRAFFPROCESSUELL TVÅNGSÅTGÄRD 

Vid andra alternativet är den elektroniska övervakningen inte en föreskrift 
enligt besöksförbudslagen, utan en särskild straffprocessuell tvångsåtgärd. 
Övervakningen används när en person misstänks ha begått ett brott och 
förutsättningarna enligt besöksförbudslagen att meddela ett besöksförbud 
är uppfyllda, men där förutsättningarna att häkta personen inte är upp-
fyllda. Övervakningen blir således ett alternativ till häktning på grund av 
recidivfara. Användningen regleras på samma sätt som andra tvångsmedel 
enligt rättegångsbalken och beslutas av domstol. 
 
ALTERNATIV 3. ELEKTRONISK ÖVERVAKNING SOM EN  
FÖRESKRIFT VID EN ICKE FRIHETSBERÖVANDE PÅFÖLJD 

Påföljden skyddstillsyn är en icke frihetsberövande påföljd som innebär att 
den dömde ställs under övervakning som syftar till att avhålla honom eller 
henne från fortsatt brottslighet. Enligt det tredje alternativet kan en dom 
om skyddstillsyn förenas med en särskild föreskrift om elektronisk över-
vakning. För att detta skall bli aktuellt krävs att förutsättningarna enligt 
besöksförbudslagen för att meddela ett besöksförbud är uppfyllda samt att 
den dömde bedöms avhålla sig från överträdelser av förbudet om elektro-
nisk övervakning meddelas.  
 
ALTERNATIV 4. ELEKTRONISK ÖVERVAKNING SOM EN SÄRSKILD RÄTTSVERKAN AV BROTT 

Det fjärde alternativet innebär att domstol i samband med att någon döms 
för ett brott kan besluta om elektronisk övervakning som en särskild rätts-
verkan av brottet. Sådant förbud skall meddelas endast om den tilltalade 
döms till fängelse för brottet och förutsättningarna enligt besöksförbuds-
lagen att meddela ett besöksförbud är uppfyllda. Vidare krävs att det med 
hänsyn till samtliga omständigheter finns risk för att den som åläggs för-
budet kommer att överträda detta. Den elektroniska övervakningen följer 
reglerna om särskild rättsverkan av brott i 36 kap. brottsbalken. 
  
ALTERNATIV 5-8. ELEKTRONISK ÖVERVAKNING SOM FÖRESKRIFT,  
STRAFFPROCESSUELL TVÅNGSÅTGÄRD, SÄRSKILD RÄTTSVERKAN AV  
BROTT, RESPEKTIVE SOM FÖRESKRIFT VID EN ICKE FRIHETSBERÖVANDE  
PÅFÖLJD EFTER EN ÖVERTRÄDELSE AV ETT BESÖKSFÖRBUD 

Alternativen 5-8 motsvarar alternativen 1-4 men med den begränsningen att 
ett krav för att elektronisk övervakning skall komma ifråga är att den som 
skall övervakas först måste ha överträtt besöksförbudet.  
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Rättssäkerhet 
EUROPAKONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA FRI- OCH RÄTTIGHETERNA 

När frågan om elektronisk övervakning vid besöksförbud tidigare behand-
lats i Sverige har svårigheterna att finna en lämplig rättslig lösning ansetts 
vara stora. Ett av skälen har varit att övervakningen krävt att den över-
vakade åläggs att befinna sig i sin bostad vid vissa tidpunkter för att 
tekniken skall kunna kontrolleras, det vill säga att det har varit nödvändigt 
att kombinera övervakningen med ett utegångsförbud. Besöksförbudet är 
emellertid en förebyggande och skyddande åtgärd som kan meddelas även 
utan att ett brott har begåtts.  Att införa ett sådant frihetsberövande, utan 
koppling till en brottmålsdom, ansågs inte förenligt med artikel 5 Euro-
peiska konventionen av den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).21 
 Även om tekniken utvecklats sedan dess krävs fortfarande att den över-
vakade åläggs vissa frihetsinskränkande restriktioner. Exempelvis måste den 
övervakade regelbundet vistas hemma för att exempelvis ladda GPS-mot-
tagarens batteri en gång per dag. Ett kortare utgångsförbud torde därför 
vara nödvändigt även med dagens teknik. Dessutom måste övervakningen i 
sig samt installeringen av utrustningen i hemmet och på kroppen anses vara 
en integritetskränkande åtgärd. 
 Även med dagens teknik skulle, om elektronisk övervakning föreskrivs 
inom ramen för besöksförbudslagen (alternativ 1) utan koppling till straff-
systemet och utan krav på samband mellan brottmålsdom eller misstanke 
om en straffbelagd handling, användningen kunna uppfattas strida mot 
Europakonventionen. Det ligger då närmare till hands att alternativ 5, det 
vill säga att använda övervakningen som en föreskrift vid besöksförbud 
efter en överträdelse, skulle kunna anses ha ett samband med en straff-
belagd handling eftersom överträdelsen i sig utgör ett brott. Genom över-
trädelsen har vidare personen visat att han inte är beredd att följa det med-
delade besöksförbudet, vilket skulle kunna tolkas som att förbudet i sig inte 
var en tillräcklig åtgärd för att avhålla personen från att söka upp den 
skyddade. Ett frihetsberövande skulle då kunna anses vara den enda åtgär-
den som står till buds. En sådan rättslig lösning för att möjliggöra ett 
frihetsberövande i brottsförebyggande syfte har emellertid inte varit föremål 
för prövning, och den får anses vara mycket långtgående. Det är troligt att 
även en sådan lösning vid närmare granskning skulle anses strida mot de 
krav på samband med en brottmålsdom som Europakonventionen sätter 
upp. I samtliga de utländska program Brå studerat utgör den elektroniska 
övervakningen i stället antingen en form av alternativ straffprocessuell 
tvångsåtgärd under tiden fram till brottmålets avgörande eller som en 
straffrättslig sanktion efter fällande dom. 

                                                      
21 Ds 2001:73.  
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ÖVERVAKNINGEN KRÄVER YTTERLIGARE FRIHETSBERÖVANDEN – INCITAMENT 

Att den som avses övervakas medverkar spelar en stor roll för acceptansen 
och genomförandet av elektronisk övervakning. Det övervakade åläggs ju 
inte bara att bära utrustningen utan också att sköta om den, exempelvis att 
även ladda batterierna. För detta krävs incitament för den enskilde att 
underkasta sig övervakningen och dess restriktioner. Det torde vara 
ofrånkomligt att detta incitament i många fall måste höra samman med 
risken att behöva underkasta sig ett mer kännbart alternativ, och att detta 
alternativ måste vara ett frihetsberövande. Även detta alternativ måste möta 
kraven på rättssäkerhet och skydd för de mänskliga fri- och rättigheterna.  
 Ett skäl för den övervakade att delta i ett GPS-baserat övervakningspro-
gram, som det som bedrivs i Storbritannien, har visat sig vara att den över-
vakade ser möjligheten att kunna visa att han eller hon inte varit vid en viss 
plats vid en viss tidpunkt. Att enbart förlita sig på ett sådant incitament är 
dock inte ändamålsenligt. 
 När elektronisk övervakning används i stället för häktning (alternativ 2 
och 6) eller som en påföljd (alternativ 3 och 7) finns automatiskt ett sådant 
frihetsberövande alternativ. Skulle övervakningen i stället användas som en 
föreskrift enligt besöksförbudslagen på grundval av en bedömning av risken 
att den som avses övervakas överträder förbudet (alternativ 1 och 5), finns 
däremot inte något sådant mer ingripande alternativ att falla tillbaka på. I 
detta fall krävs att avsaknaden av samtycke i sig antingen kriminaliseras för 
att ett fängelsestraff skall kunna ersätta övervakningen eller anses vara ett 
skäl för häktning. En sådan lösning torde kräva särskilda överväganden. 
 I detta sammanhang bör även nämnas att eftersom det krävs ett alterna-
tivt frihetsberövande för att ge den som avses övervakas ett incitament, 
ställs personen i realiteten inför en valmöjlighet. Detta kan uppfattas som 
att den elektroniska övervakningen utgör en ”lättnad” för den övervakade 
– han eller hon hade ju annars frihetsberövats genom häktning eller ett 
fängelsestraff. Även detta kan påverka valet av juridisk lösning, liksom tro-
värdigheten hos övervakningen. 
 
ÖVERVAKNINGEN KRÄVER YTTERLIGARE FRIHETSBERÖVANDEN – REAKTION 

Adekvata och kännbara alternativ då den person som avses övervakas inte 
är beredd att ställa upp på övervakningen krävs för att ge den som avses 
övervaka ett incitament att medverka. Detsamma torde gälla när en person 
visserligen går med på övervakningen men därefter missköter de villkor 
övervakningen är omgärdad med eller överträder besöksförbudet. Den 
rättsliga regleringen av övervakningen måste således medge adekvata och 
proportionella reaktioner för såväl mindre åsidosättande av villkor före-
nade med övervakningen, som för manipulation av övervakningsutrustning-
en eller överträdelser av besöksförbudet. I de utländska program som Brå 
särskilt studerat används system med muntliga eller skriftliga varningar för 
mindre allvarliga åsidosättanden. Vid grövre åsidosättanden träder det fri-
hetsberövande in som övervakningen utgjort ett alternativ för. När elektro-
nisk övervakning används inom ramen för straffsystemet ligger det så att 
säga i sakens natur att övervakningen snabbt kan ersättas av ett frihets-
berövande om den övervakade visar tecken på att inte respektera villkoren. 
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Träffsäkerheten – att övervaka dem med  
störst risk att överträda besöksförbudet 
ÖKAD TRÄFFSÄKERHET UTAN KRAV PÅ STRAFFBELAGD HANDLING…  

Som tidigare konstaterats följs sannolikt majoriteten av de meddelade be-
söksförbuden. Ur brottsförebyggande synpunkt är det därför inte försvar-
bart att förena alla besöksförbud med elektronisk övervakning. Den juridis-
ka lösningen bör därför på ett effektivt sätt möjliggöra övervakning i de fall 
där det behövs som bäst. Frågan är då vad som skall ligga till grund för en 
sådan prövning. Det mest flexibla systemet är att låta den bygga på en 
riskbedömning där samtliga relevanta omständigheter kan beaktas och där 
inga krav ställs på att en straffbelagd handling är begången (alternativ 1). 
Handlingar som inte är av det slag att de är straffbelagda, men ändå ger fog 
för ett besöksförbud, kan då ligga till grund för beslut om elektronisk 
övervakning, och en situation som kan komma att eskalera kan förebyggas. 
Finns inga krav på att en straffbelagd handling begåtts, behöver inte heller 
en straffprocess inväntas. Övervakningen skulle också kunna användas så-
väl före som efter en brottmålsdom. Som beskrivits tidigare kan ett sådant 
förfarande dock hamna i konflikt med Europakonventionen. 
 Ett alternativ som medger ett snabbt ingripande är då att den elektronis-
ka övervakningen vid besöksförbud utgör ett straffprocessuellt tvångsmedel 
vid misstanke om brott (alternativ 2). Möjligheten att ingripa vid hand-
lingar som inte når upp till det straffbelagda området faller då dock bort. Å 
ena sidan kan detta därför anses vara en nackdel. 
 
…MEN I 130 AV 200 FALL PÅGÅR EN BROTTSUTREDNING 

Å andra sidan bör elektronisk övervakning endast användas i de fall risken 
är påtaglig att den som meddelats förbudet skall överträda detta. En sär-
skild omständighet som ofta föreligger när risken bedöms vara hög är just 
att det kan konstateras att en straffbelagd handling har begåtts. Av Brå:s 
utvärdering av besöksförbudslagen år 2003 framkom att vid 200 studerade 
ansökningar om besöksförbud hade vid 130 av dem också en parallell 
anmälan om brott gjorts och/eller en brottsutredning påbörjats. Trettionio 
procent av dem utgjorde våldsbrott.22 Mot denna bakgrund kan det då 
anses vara en ändamålsenlig åtgärd att använda elektronisk övervakning 
vid besöksförbud som en straffprocessuell tvångsåtgärd då förutsättningar-
na enligt besöksförbudslagen att meddela ett besöksförbud är uppfyllda, 
men där förutsättningarna att häkta personen inte är uppfyllda. Att enbart 
använda ett sådant alternativ omöjliggör emellertid att elektronisk övervak-
ning används i de fall när det finns risk för att en person efter dom och 
avtjänat straff fortfarande utgör en risk för den som tidigare varit utsatt, 
alternativt när risken upptäcks först då. För att kunna använda elektronisk 
övervakning i de fall behovet är som störst krävs således att systemet är 
mycket flexibelt. En kombination av möjligheter inom ramen för straff-
systemet vore då att föredra. 
                                                      
22

 Brå, 2003. 
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KRAV PÅ ÖVERTRÄDELSE AV BESÖKSFÖRBUD GER LÄGRE TRÄFFSÄKERHET 

I detta sammanhang bör även övervägas om ett krav också skall vara att 
den som avses övervakas tidigare har överträtt besöksförbudet (alternativen 
5-8). Fördelen med ett sådant förfarande är att elektronisk övervakning då 
föreskrivs i de fall där den som meddelats besöksförbud tydligt visat att han 
eller hon inte tänker rätta sig efter förbudet. Med krav på tidigare överträ-
delse följer emellertid flera nackdelar, bland annat ges ingen möjlighet att 
föreskriva elektronisk övervakning då andra omständigheter talar för att 
risken för att en överträdelse kommer att ske är hög. Att behöva ”vänta ut” 
en överträdelse kan också motverka symbolvärdet och trovärdigheten hos 
övervakningen. 
 

LÄMPLIGHETSBEDÖMNING 

Alldeles oavsett hur man väljer att identifiera dem med störst benägenhet 
att överträda förbudet, lämnar det oss med ett klientel som torde vara 
mycket svårhanterligt. För att den elektroniska övervakningen skall bli tro-
värdig krävs därför även en bedömning av om den som övervakas över-
huvudtaget har möjlighet att följa förbudet. En sådan lämplighetsbedöm-
ning hänger givetvis nära samman med huruvida den som avses övervakas 
samtycker eller inte. Likaså krävs vissa tekniska förutsättningar för att 
övervakningen skall fungera, exempelvis att den som avses övervakas har 
en bostad med tillgång till telefon. Den skyddades inställning till övervak-
ningen är också vara avgörande för lämplighetsbedömningen.  
 Elektronisk övervakning är således ett hjälpmedel som kräver förbere-
delse i det enskilda fallet. I de program som Brå studerat närmare är det 
företrädesvis frivården som ansvarar för behovs- och lämplighetsbedöm-
ningen. Bedömningen underlättas då av att den som avses övervakas är 
häktad eller avtjänar ett fängelsestraff och således är frihetsberövad. 
 

Elektronisk övervakning vid besöksförbud i 
förhållande till annan användning av tekniken 
Avslutningsvis bör även frågan om hur denna speciella användning av 
elektronisk övervakning förhåller sig till andra användningsområden inom 
ramen för straffsystemet, det vill säga för svensk del till den intensivöver-
vakning med elektronisk kontroll som sker som en alternativ verkställig-
hetsform för kortare fängelsestraff (IÖV) och inför villkorlig frigivning vid 
fängelsestraff (IÖV-utsluss). Eller annorlunda uttryckt, hur något i ett 
sammanhang kan anses utgöra ett kännbart frihetsberövande medan det i 
ett annat fall endast anses vara ett hjälpmedel för att övervaka en brotts-
förebyggande åtgärd. Att inom ramen för detta dokument till fullo belysa 
denna fråga är inte möjligt. Frågan bör bli föremål för ytterligare diskus-
sion. 
 Utgångspunkten för denna diskussion bör dock å ena sidan vara att 
övervakningen i sig inte utgör något program eller påföljd inom ramen för 
straffsystemet – den utgör endast ett hjälpmedel. Beroende på vilka villkor 
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och andra åtaganden som förenas med övervakningen kan den göras mer 
eller mindre ingripande och kännbar. Å andra sidan bör utgångspunkten 
för diskussionen även vara eventuella bieffekter den expansion av använd-
ningen av elektronisk övervakning som ett nytt användningsområde innebär 
(så kallad net-widening).  
 Vid elektronisk övervakning i de fall där det finns ett utpekat offer som 
särskilt bör skyddas bör vidare särskilda försiktighetsåtgärder vidtas. Ett 
misslyckande skulle, förutom att kunna leda till förödande konsekvenser 
för en enskild individ, kunna få verkningar även på andra områden där 
elektronisk övervakning används.  Försiktighet måste därför iakttas när nya 
områden för elektronisk övervakning övervägs. 
 Om elektronisk övervakning avses användas vid besöksförbud bör där-
för särskilda överväganden göras om att utprova teknik och organisation 
inom ramen för en försöksverksamhet på ett annat klientel och för ett annat 
ändamål, där ett eventuellt misslyckande inte äventyrar en utpekad, 
enskilds individs säkerhet.  
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