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Abstract 

The use of surplus information was previously an unregulated area, but in 2005 

a new regulation was introduced that restricts the use such information arising 

from the use of secret coercive measures. Restrictions of this kind have been 

subject to discussion over the years and the reasons given for the need of re-

strictions have varied. The current regulation of surplus information was sub-

ject to criticism already during the legislative work. In recent years it has been 

questioned whether the regulation fulfills the requirements of the Swedish con-

stitution and the European Convention on Human Rights and Fundamental 

Freedoms. In 2017 a government committee was appointed to analyze whether 

the regulation was compatible with these requirements. The committee pre-

sented their proposals in a final report in 2018, but so far the government has 

not submitted a bill. In summary, the committee’s proposals imply an extension 

of the use of surplus information.  

 The use of surplus information raises a number of issues related to the con-

flicting interests of an efficient law enforcement and personal integrity as well 

as procedural guarantees. Due to the foregoing, the purpose of this essay is to 

analyze and problematize SOU 2018:61 and the amendments proposed by the 

report concerning the regulation of surplus information. To achieve the pur-

pose set out, this essay will, by using a legal dogmatic method, review the rele-

vant fundamental freedoms and rights as well as criminal procedure law princi-

ples, account for applicable law, examine the reasons behind the restrictions 

stated in the current regulation, deal with ambiguities and problems that may 

arise from the current regulation and analyze the the new report and the pro-

posals presented in 2018.  

 In the final chapter, the essay raises several aspects regarding surplus infor-

mation that are not addressed in the report which may be of importance for the 

government to take into account when drafting a bill. Furthermore, the essay 

observes and discusses a number of ambiguities and problems that the commit-

tee’s proposals may entail. In light of these ambiguities and problems, the essay 

also provides suggestions on how the proposals can be improved. Finally, the 

essay raises the question whether the regulatory framework regarding secret 

coercive measures may be in need of a more fundamental change.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Regleringen av straffprocessuella tvångsmedel aktualiserar en mängd frågor 

som rör brottsbekämpning, personlig integritet och rättssäkerhet. Användning-

en av straffprocessuella tvångsmedel utgör ett viktigt led i den brottsbekäm-

pande verksamhet som bedrivs av polis och åklagare.1 Samtidigt innebär använ-

dandet ofta ett ingrepp i den enskildes grundläggande fri- och rättigheter. Inom 

straffrätten tillika straffprocessen måste olika intressen balanseras mot varandra. 

När det gäller straffprocessuella tvångsmedel måste samhällets intresse av en 

effektiv brottsbekämpning till skydd för enskilda vägas mot enskildas rätt till 

personlig integritet och rättssäkerhet i förhållande till staten.2 

 Straffprocessuella tvångsmedel kan användas under en pågående förunder-

sökning eller under ett senare skede i brottmålsprocessen som medel för att 

genomföra rättegången. Under förundersökningen är det främsta syftet med 

straffprocessuella tvångsmedel att frambringa bevisning avseende ett visst brott. 

Ibland händer det emellertid att det kommer fram uppgifter om annat än den 

brottslighet som legat till grund för tvångsmedelsbeslutet.3 Uppkomsten av så 

kallad överskottsinformation kan belysas med följande exempel. Ponera att en 

person är misstänkt för narkotikabrott och avlyssning sker av dennes telefon 

enligt tvångsmedelsbeslut. Under avlyssningen framkommer uppgifter som 

tyder på att ytterligare en person är inblandad som förvärvare av narkotikan. 

Därtill framkommer uppgifter som tyder på att dessa personer planerar att begå 

ett rån. Frågan som uppstår är om, och i så fall i vilken utsträckning, polis och 

åklagare får använda uppgifter som rör annan än den misstänkte eller annan 

brottslighet än den som legat till grund för tvångsmedelsbeslutet. 

 Under lång tid var frågan om överskottsinformation oreglerad i lag och de 

brottsutredande myndigheterna kunde i princip använda överskottsinformation 

som vilken annan information som helst.4 Det var först 2005 som vissa be-

 
1 Nedan används de brottsutredande alternativt de brottsbekämpande myndigheterna som ett samlings-

namn för Polis- och Åklagarmyndigheten. Vid sidan av polis och åklagare finns det fler myndig-

heter som kan medverka vid brottsutredningar, såsom SÄPO, Ekobrottsmyndigheten och Tull-

verket, för att nämna några exempel, se ds 2003:13, s. 29. 
2 Mer om regeringsformen och Europakonventionen i kap. 2.2.  
3 Ett tvångsmedelsbeslut är det tillstånd som inhämtats för användning av ett tvångsmedel. 
4 Frågan hanterades istället inom ramen för bevisprövning och bevisvärdering, NJA 2003 s. 323. 

Notera dock att även innan begränsningarna infördes åberopades sällan överskottsinformation 
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gränsningar infördes genom 27 kap. 23 a § RB.5 Enligt bestämmelsen får över-

skottsinformation alltjämt användas för att utreda brott, däremot får en förun-

dersökning eller annan motsvarande utredning inledas endast om överskotts-

brottet har en viss svårighetsgrad eller om det finns särskilda skäl.6 Därtill stad-

gas i sista stycket att överskottsinformation alltid får användas för att förebygga  

brott. Bestämmelsen reglerar endast användning av överskottsinformation som 

härrör från användning av hemliga tvångsmedel, med undantag för postkon-

troll. I praktiken kan dock överskottsinformation komma fram vid användning 

av vilket tvångsmedel som helst. Anta att polisen har fått ett tvångsmedelsbeslut 

att genomföra en husrannsakan i en lägenhet för att utreda ett våldsbrott och 

vid en genomsökning av lägenheten hittar polisen narkotika. Eller anta att poli-

sen har fått tillstånd att ta en dator i beslag för att utreda ett stöldbrott och vid 

en genomsökning av datorn hittar polisen barnpornografi.7 I dessa fall saknas 

det uttryckliga bestämmelser för hur överskottsinformationen får användas och 

de brottsbekämpande myndigheterna har därmed att luta sig mot de allmänna 

reglerna om exempelvis inledande av förundersökning och polismans rapporte-

ringsskyldighet.8 

 Redan under lagstiftningsarbetet riktade bland annat Lagrådet kritik mot den 

föreslagna regleringen av överskottsinformation. I ett remissyttrande anförde 

Lagrådet att begränsningarna som stadgas i 27 kap. 23 a § RB är ägnade att vålla 

tillämpningsproblem.9 Vidare har det ifrågasatts om bestämmelsen är tillräckligt 

tydlig och precis för att uppfylla regeringsformens och Europakonventionens 

krav. År 2017 tillsattes därför en statlig utredning med uppdrag att undersöka 

hur rättssäkerhetsgarantierna och mekanismerna till skydd för den personliga 

integriteten vid användning av hemliga tvångsmedel tillämpas samt att analysera 

om regelverket är förenligt med de krav som uppställs i regeringsformen och 

Europakonventionen.10 Utredningen presenterade sina förslag i ett betänkande 

2018, men ännu har regeringen inte lämnat något lagförslag.11 Sammanfatt-

ningsvis innebär utredningens förslag att begränsningarna för när förundersök-

 
från hemliga tvångsmedel som bevisning i domstol avseende mindre allvarliga brott, eftersom 

åklagarna inte i onödan ville avslöja att ett tvångsmedel användes. Överskottsinformation från 

öppna tvångsmedel har dock använts utan inskränkningar, se prop. 2004/05:143, s. 18-19 och 

Lindberg, s. 811 samt jämför med riksåklagarens yttrande till HD i NJA 1980 s. 212. 
5 Liknande bestämmelser finns även i 6 a § lag (1995:1506) om hemlig kameraövervakning, 21 a § 

lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll, 12 § lag (2007:978) om hemlig rumsavlyssning och 

12 § preventivlagen.   
6 Begreppet överskottsbrott syftar på det brott som uppdagats genom överskottsinformationen. 
7 Andra exempel på tvångsmedel som kan resultera i förekomsten av överskottsinformation är 

postkontroll, kroppsvisitation och kroppsbesiktning, se Lindberg, s. 823.  
8 Mer om detta nedan i kap. 4.2. 
9 Se Lagrådets remissyttrande. Mer om detta i kap 5.2. 
10 Dir. 2017:16.  
11 SOU 2018:61 ”Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel”. Utredarna fick även i upp-

drag att se över de anknytande bestämmelserna om datalagring, vilket redovisades i delbetänkan-

det ”Datalagring – brottsbekämpning och integritet”, SOU 2017:75.  
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ning får inledas på grund av överskottsinformation ska tas bort.  Till skillnad 

mot vad som gäller enligt nuvarande reglering ska överskottsinformation som 

härrör från verkställighet av hemliga tvångsmedel, inklusive postkontroll, få 

användas även för andra ändamål än det som legat till grund för tvångsmedels-

beslutet. Under förutsättning att det är proportionerligt och att det inte finns 

hinder enligt andra bestämmelser. Dessa utvidgade möjligheter att använda 

överskottsinformation ska också förenas med ett krav på åklagarbeslut.  

 Frågan om hur överskottsinformation ska få användas har varit föremål för 

diskussion i flera decennier och de skäl som anförts för behovet av begräns-

ningar har varierat.12 Än idag finns det olika uppfattningar om vilka utgångs-

punkter regleringen bör ha och om hur regleringen bör vara utformad utifrån å 

ena sidan intresset av en effektiv brottsbekämpning och å andra sidan enskildas 

rätt till personlig integritet och rättssäkerhet.13 Mot bakgrund av det nu anförda 

kommer denna uppsats ägnas åt att undersöka vilka skäl som föranledde be-

gränsningarna i 27 kap. 23 a § RB, behandla otydligheter och problem med den 

nu gällande regleringen samt analysera den nya utredningen och de förslag som 

presenterades 2018. Av särskilt intresse är att lyfta de aspekter som inte berörs i 

utredningen som kan vara av vikt för regeringen att ta hänsyn till vid utarbetan-

det av ett lagförslag samt att uppmärksamma eventuella otydligheter och pro-

blem som utredningens förslag kan innebära. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Mer om tidigare överväganden och förslag i kap. 5.1. 
13 Jämför ds 2003:13, prop 2004/05:143, Lagrådets remissyttrande, SOU 2018:61 och Rambergs 

särskilda yttrande nedan. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att analysera och problematisera SOU 2018:61 och 

de ändringar som utredningen föreslagit i regleringen av överskottsinformation 

enligt 27 kap. 23 a § RB. För att uppnå syftet med uppsatsen kommer följande 

frågeställningar att besvaras, 

- Vilka grundläggande fri- och rättigheter och vilka straffprocessuella 

principer aktualiseras vid användning av överskottsinformation? 

- Hur regleras de hemliga tvångsmedlen och användningen av över-

skottsinformation i rättegångsbalken?  

- På vilket sätt begränsas användningen av överskottsinformation enligt 

27 kap. 23 a § RB? 

- Vilka skäl har anförts för behovet av lagreglerade begränsningar av an-

vändningen av överskottsinformation i förarbetena? 

- Varför ansågs det inte motiverat att införa motsvarande begränsningar i 

förhållande till de öppna tvångsmedlen och postkontroll?  

- Vilka otydligheter och problem med den nu gällande regleringen har 

identifierats i SOU 2018:61 och vilka ändringar har utredningen före-

slagit?  

- Vilka aspekter har inte berörts i SOU 2018:61 som är av vikt vid utar-

betandet av ett lagförslag och vilka otydligheter och problem kan ut-

redningens förslag innebära?  

1.3 Metod och material 

Detta metodkapitel avser inte att på ett uttömmande sätt redogöra för den me-

tod som valts. Efter att den valda metoden presenterats och definierats, kom-

mer fokus ligga på att beskriva hur den valda metoden har använts för att 

uppnå uppsatsens syfte. Då metod och material är starkt sammankopplade, 

behandlas de tillsammans.  

Rättsdogmatisk metod 

Liksom de flesta rättsvetenskapliga arbeten har uppsatsen utgått från den rätts-

dogmatiska metoden, eller i vart fall en variant av den. Uppfattningarna angå-

ende vad den rättsdogmatiska metoden innebär och innefattar skiljer sig i flera 

avseenden. Generellt sätt brukar den beskrivas som en metod för att analysera, 

systematisera och tolka gällande rätt.14 Gällande rätt i sin tur fastställs med stöd 

av rättskälleläran som omfattar lagstiftning, praxis, förarbeten och doktrin.15 

 

 
14 Olsen, s. 111, Sandgren, Rättsvetenskap, s. 43 och Sandgren, Rättsdogmatiken, s. 649.  
15 Kleineman, s. 21 och Sandgren, Rättsvetenskap, s. 43. 
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Argumentation  

Vid besvarandet av uppsatsens inledande frågor, såsom ”Vilka grundläggande 

fri- och rättigheter och vilka straffprocessuella principer aktualiseras vid an-

vändning överskottsinformation?” och ”Hur regleras de hemliga tvångsmedlen 

och användningen av överskottsinformation i rättegångsbalken?” tillämpas den 

rättsdogmatiska metoden i en strikt mening. De som ansluter sig till den snä-

vare definitionen av metoden menar nämligen att den enbart kan användas för 

att besvara frågor som riktar in sig på hur rätten är, ur ett de lege lata perspektiv. 

I uppsatsens syfte ingår emellertid att kritiskt granska rätten och argumentera 

för hur rätten bör vara. Bortsett från den inledande delen av uppsatsen som 

fokuserar på att analysera hur rätten är, intar uppsatsen således i huvudsak ett de 

lege ferenda perspektiv. De lege ferenda argumentationen förs löpande, men är 

mest framträdande i framställningens sista kapitel vid besvarandet av uppsat-

sens slutliga frågeställning, nämligen ”Vilka aspekter har inte berörts i SOU 

2018:61 som är av vikt vid utarbetandet av ett lagförslag och vilka otydligheter 

och problem kan utredningens förslag innebära?”.  

 Enligt bland annat Claes Sandgren, som förespråkar en snävare variant av 

rättsdogmatik, kan den rättsdogmatiska metoden inte användas för att kritiskt 

granska effekterna av gällande rätt. En sådan analys faller istället inom vad 

Sandgren har valt att kalla den rättsanalytiska metoden. Den rättsdogmatiska och 

den rättsanalytiska metoden skiljer sig även genom att den rättsanalytiska meto-

den inte är bunden till rättskälleläran.16 Enligt Jan Kleineman å andra sidan, kan 

den rättsdogmatiska metoden med fördel användas för att synliggöra brister 

och motsägelser i gällande rätt.17 Inom ramen för denna framställning har det 

varit nödvändigt att gå utöver vad Sandgren anser ryms inom den rättsdogma-

tiska metoden. Uppsatsen delar härmed Kleinemans uppfattning om att de lege 

ferenda argumentation faller inom den rättsdogmatiska metoden. Utgångspunk-

ten för uppsatsen är sålunda att det är möjligt att vara värderande kritisk inom 

den rättsdogmatiska metoden, så länge argumentationen har stöd i gällande rätt.  

 

Gällande rätt 

Följdfrågan blir då vad som utgör gällande rätt. Som framgått av det föregående 

har metoddebatten även rört vilka rättskällor som kan beaktas inom ramen för 

den rättsdogmatiska metoden. Härvid aktualiseras frågor om vilken auktoritet 

de olika rättskällorna har i förhållande till varandra.18 Som bland annat Sandgren 

konstaterat handlar rättskälleläran inte bara om vilka rättskällorna är. Den hand-

lar även om deras hierarki och inbördes ordning samt om de olika rättskälle-

principerna.19 Enligt Sandgren spelar alla dessa delar en avgörande roll för att 

 
16 Sandgren, Rättsvetenskap, s. 48-52. 
17 För vidare resonemang, se Kleineman, s. 34ff. 
18 Läs mer i Bernitz med flera, s. 33. 
19 Exempel på rättskälleprinciper är principer för analogier och motsatsslut, normkonflikters 

lösning och begreppsbildning. 
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fastställa gällande rätt. Härtill är det en viktig utgångspunkt inom den rättsdog-

matiska metoden att rättskälleläran inte är statisk.20 Trots att huvudregeln är att 

det finns rangordning mellan rättskällorna, är denna inte alltid given. Det kan 

exempelvis finnas uttalanden i föråldrade förarbeten eller prejudikat som har 

överspelats av samhällsutvecklingen.21 En annan aspekt är att rättskällorna kan 

anses ha olika stor betydelse inom olika rättsområden. Inom till exempel straff-

rätt är rättssäkerhet och legalitet styrande faktorer, vilket talar för att förarbe-

tena bör tillskrivas relativt stor vikt. På förmögenhetsrättens område å andra 

sidan, är förarbetena av mindre vikt och utrymmet för rimlighetsöverväganden 

större eftersom området i stora delar inte är lagreglerat.22 För den fortsatta 

framställningen har det inte funnits någon poäng med att problematisera detta 

ytterligare. Uppsatsen har utgått från de sedvanliga rättskällorna, lagstiftning, 

praxis, förarbeten och doktrin, i nämnd ordning.23 Nedan följer en redogörelse 

för vilka rättskällor uppsatsen stödjer sig på samt ett förtydligande av vilken 

betydelse de olika rättskällorna kommer att tillmätas inom ramen för denna 

framställning.  

 

Rättskällorna 

Den primära rättskällan har utgjorts av svensk lagstiftning och mer specifikt 27  

kap. i rättegångsbalken som reglerar hemliga tvångsmedel och överskottsin-

formation. I uppsatsens andra kapitel behandlas grundläggande fri- och rättig-

heter i regeringsformen och Europakonventionen som har betydelse för regle-

ringen av straffprocessuella tvångsmedel tillika överskottsinformation jämte ett 

antal avgöranden från Europadomstolen. Härvid kan upplysas om att Europa-

konventionen utgör svensk lag sedan 1995, varför dess artiklar utgör gällande 

rätt.24 Det kan diskuteras om Europadomstolens praxis kan anses utgöra gäl-

lande rätt. Vid författandet av denna uppsats behandlas både konventionen och 

tillhörande praxis inom ramen för den rättsdogmatiska metoden, eftersom 

Europadomstolens praxis är en tolkning och ett utflöde av Europakonvention-

en som utgör svensk lag. En försvårande faktor vid tolkning av Europadomsto-

lens praxis är språket. För att förstå vilken innebörd och motsvarighet vissa 

engelska termer har i svensk rätt samt för att undvika felaktiga tolkningar har 

uppsatsen använt sig av ett antal SvJT artiklar författande av Hans Danelius 

som behandlar aktuell praxis. Uppsatsen har även behandlat relevant svensk 

praxis. HD har dock endast prövat frågan om överskottsinformation i ett fåtal 

avgöranden, varvid de viktigaste avgörandena torde vara NJA 2001 s. 535 och 

NJA 2003 s. 323. Övrig praxis från HD har behandlats i den mån det varit 

 
20 Sandgren, Rättsvetenskap, s. 45. 
21 Sandgren, Rättsvetenskap, s. 46. 
22 Sandgren, Rättsvetenskap, s. 44-45. Ett annat exempel är att svenska förarbeten anses ha 

mindre betydelse vid tillämpning av regler som blivit implementerade genom EU-direktiv, se 

Warnling Conradson, s. 54. 
23 Sandgren, Rättsvetenskap, s. 45. 
24 Enligt 2 kap. 19 § RF får lag eller annan föreskrift inte meddelas i strid med konventionen. 



 15 

 

 

 

lämpligt för att stödja diverse påståenden och slutsatser. Utöver lagstiftning och 

praxis har förarbeten tillmätts stor betydelse, sedan uppsatsen avser att analysera 

motiven bakom införandet av begränsningarna i 27 kap. 23 a § RB. Eftersom 

förarbeten anses spegla lagstiftarens vilja kan de vara ett användbart verktyg för 

att analysera, systematisera och tolka gällande rätt ur ett teleologiskt perspektiv. 

Annorlunda uttryckt kan förarbeten användas för att utläsa en bestämmelses 

syfte och ändamål. I uppsatsen har såväl äldre som aktuella förarbeten behand-

lats för att visa hur synen på regleringen av överskottsinformation har varierat 

genom åren. Som påtalats ovan ska dock äldre förarbeten beaktas med viss 

försiktighet. Vad gäller doktrin har uppsatsen utarbetats med stöd av några hu-

vudböcker inom straffprocess författade av Per Olof Ekelöf, Gunnel Lindberg, 

Peter Fitger och Gösta Westerlund. Dessa böcker behandlar alla typer av 

straffprocessuella tvångsmedel och deras kommentarer om användningen av 

överskottsinformation är därmed översiktliga. De har därför främst utgjort stöd 

vid författandet av uppsatsens inledande kapitel som rör mer grundläggande 

regler om tvångsmedel, såsom kapitel tre som behandlar straffprocessuella 

tvångsmedel i allmänhet och regleringen av aktuella tvångsmedel.25 Notera att 

Ekelöf, Lindberg och Fitger även omnämns senare i framställningen i samband 

med att uppsatsen analyserar förarbetena till 27 kap. 23 a § RB och den nya 

utredningen om överskottsinformation vars betänkande presenterades 2018.  

 

Övriga källor  

Fastän utgångspunkten för framställningen är lagstiftning, praxis, förarbeten 

och doktrin, har det i vissa delar funnits skäl att gå utanför rättsdogmatikens 

ramar och beakta andra källor som inte omfattas av rättskälleläran.26 JO-

avgöranden är ett exempel. En av JO:s uppgifter är att övervaka så att de straff-

processuella tvångsmedlen inte används på ett felaktigt sätt. I sina avgöranden 

klargör JO på vilka sätt de straffprocessuella tvångsmedlen får användas och i 

vissa fall utfärdar JO kritik. Då JO saknar sanktionsmöjligheter är JO-

avgöranden inte rättsligt bindande. I praktiken brukar emellertid myndigheter 

respektera och rätta sig efter JO:s uttalanden.27 Uppsatsen refererar även till 

några JK-avgöranden. I likhet med JO, har JK bland annat till uppgift att utöva 

tillsyn över hur myndigheter använder straffprocessuella tvångsmedel.28 JK kan 

även reglera skadeståndsanspråk som riktats mot staten på grund av felaktig 

användning av straffprocessuella tvångsmedel. Trots att varken JO- eller JK-

avgöranden utgör gällande rätt har de varit viktiga att ha med för att visa på 

möjliga sätt att argumentera och tolka lagen. Även en rättspromemoria och 

 
25 Det kan upplysas om att doktrinens ställning som rättskälla är mer omdiskuterad än övriga. Till 

detta hör att det inte är helt klart vad som kan betecknas som doktrin. Mot detta kan emellertid 

enligt Kleineman anföras att doktrinens förmåga att övertyga, och därmed dess legitimitet som 

rättskälla, ligger i kraften hos den argumentation som framförs, Kleineman, s. 28.  
26 Dessa källor måste tolkas utifrån deras rättskällestatus. 
27 För mer information om JO:s funktioner, se JO:s hemsida. 
28 För mer information om JK:s funktioner, se JK:s hemsida. 
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riktlinjer från Åklagarmyndigheten har använts som material. Myndigheternas 

interna skrivelser och riktlinjer är inte heller rättsligt bindande men brukar ha 

stor inverkan på rättsutvecklingen inom den aktuella myndigheten. Sådant 

material kan därför sägas ge uttryck för gällande rätt i en faktiskt mening, ef-

tersom det demonstrerar hur rätten tolkas och tillämpas av första instans.29 Det 

har varit av särskilt intresse att beakta Åklagarmyndighetens interna regler ef-

tersom denna myndighet spelar en stor roll för användningen av hemliga 

tvångsmedel tillika överskottsinformation. Därutöver har ett antal remissvar 

beaktats för att visa på olika argumentationslinjer som framförts i samband med 

utarbetandet av 27 kap. 23 a § RB. Detta gäller dels remissvar till propositionen 

som legat till grund för aktuell bestämmelse och dels remissvar till den nya ut-

redningen om överskottsinformation, vars förslag presenterades 2018. När det 

gäller remissvar till propositionen har uppsatsen främst beaktat remissvar från 

de myndigheter eller aktörer som har haft invändningar mot och kritiserat rege-

ringens förslag, såsom Lagrådet och SÄPO.30 Vad gäller remissvaren till SOU 

2018:61 har uppsatsen gått igenom samtliga remissyttranden. Eftersom uppsat-

sens sista kapitel syftar till att lyfta de aspekter som inte berörs i utredningen 

samt till att uppmärksamma eventuella otydligheter och problem med utred-

ningens förslag, har det varit av stor vikt att undersöka vilka synpunkter som 

framförts av remissinstanserna. I uppsatsens sjunde kapitel redovisas löpande 

de remissyttranden och de avvikande uppfattningar som har varit relevanta för 

uppsatsens analys. Det ska dock framhållas att majoriteten av remissyttrandena 

är relativt kortfattade och långt ifrån uttömmande beträffande regleringen av 

överskottsinformation. Det har därmed funnits skäl att sammanväga och ut-

veckla remissinstansernas resonemang. 

 

SOU 2018:61 och ds 2003:13  

Den källan som används mest frekvent i uppsatsen, som tillägnats två hela kapi-

tel och som är fokus för uppsatsens syfte är SOU 2018:61. Som nämnts ovan 

har betänkandet ännu inte resulterat i någon lagstiftning och det kan därmed 

inte betraktas som gällande rätt. Enligt bland annat Bertil Bengtsson kan det 

emellertid finnas skäl att tillmäta sådana betänkanden viss betydelse som rätts-

källa. Även om en SOU inte leder till lagstiftning kan beskrivningen av gällande 

rätt och behandlingen av rättsliga problem få betydelse för rättstillämpningen, 

vilket illustreras av att de högsta instanserna ofta hänvisar till SOU:er i sina 

avgöranden.31 Vad gäller 2018:61 kan det konstateras att betänkandet innehåller 

en allsidig belysning av regleringen av överskottsinformation samt en grundlig 

analys av de otydligheter och problem som den nu gällande regleringen aktuali-

 
29 Sandgren, Om empiri och rättsvetenskap, s. 1041. 
30 Notera att dessa remissvar är de som redovisats av regeringen i propositionen och hänvisning 

sker därmed till den sida i propositionen där respektive remissvar behandlas. 
31 För vidare diskussion kring betänkandens betydelse som rättskälla, se Bengtsson, SOU som 

rättskälla, s. 777ff. 
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serar. Trots att SOU:n inte kan beaktas som gällande rätt, utgör betänkandet 

därmed en viktig beståndsdel vid diskussion kring regleringen av överskottsin-

formation. Härvid kan tilläggas att anledningen till att betänkandet inte resulte-

rat i någon lagstiftning är inte att regeringen avstyrkt utredningens förslag, utan 

att regeringen inte hunnit utarbeta en proposition ännu. 

 En annan källa som har tillmätts stort utrymme i uppsatsen är den departe-

mentspromemoria som föregick propositionen till 2005 års lagändringar, nämli-

gen ds 2003:13. Till skillnad mot 2018:61 har nu nämnda promemoria resulterat 

i lagstiftning. Det betyder dock inte att den utan närmare kan beaktas inom 

ramen för den rättsdogmatiska metoden som tillhörande gällande rätt. Depar-

tementspromemorior är en vanlig form av förarbeten. Oaktat detta brukar den 

här typen av förarbeten inte uppmärksammas i doktrin och därtill råder delade 

meningar om promemoriors status som rättskälla. Å ena sidan förekommer det 

att de högsta instanserna hänvisar till departementspromemorior i sina avgö-

randen. Å andra sidan sidan går det inte att bortse från att de kan vara förenade 

med vissa brister som förarbeten. Som exempel kan nämnas att de ofta fram-

ställs under en mer begränsad tidsperiod än betänkanden. Dessutom redovisas 

inte avvikande meningar i promemorior. Beträffande ds 2003:13 kan sägas att 

då promemorians innehåll är mycket likt den efterföljande propositionens har 

dessa förarbeten behandlats gemensamt. Mot denna bakgrund kan promemo-

rian anses utgöra gällande rätt i de delar den överensstämmer med vad som 

anförts i propositionen. I övrigt har promemorian använts för att visa på möj-

liga sätt att resonera kring regleringen av överskottsinformation.32 

1.4 Terminologi 

I uppsatsen görs en uppdelning mellan hemliga och öppna tvångsmedel, varvid det 

förra avser de tvångsmedel som regleras under rubriken ”Hemliga tvångsme-

del” i 27 kap. 18-34 §§ RB och det senare alla andra tvångsmedel. Uppdelning-

en görs i enlighet med den terminologi som används i aktuella rättskällor. En 

uppdelning har också varit att föredra då uppsatsen avser att jämföra reglering-

en av överskottsinformation avseende de hemliga och de öppna tvångsmedlen. 

Kvarhållande av försändelse, även kallat postkontroll, enligt 27 kap. 9 § RB 

behandlas varken som ett hemligt eller ett öppet tvångsmedel, då detta tvångs-

medel befinner sig någonstans mittemellan.33 I övrigt är ämnet för uppsatsen 

 
32 Bengtsson, Om departementspromemorior, s. 105ff. Härvid kan upplysas om att propositions-

uttalanden generellt sätt anses ha högre rättskällestatus än betänkanden och promemorior, sedan 

propositioner är det förarbete som är närmast den färdiga produkten.   
33 Trots att postkontroll räknas som ett hemligt tvångsmedel, omfattas det inte av regleringen i 27 

kap. 23 a § RB. Mer om detta i kap. 3.2. 
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inte särskilt beroende av specifika lagtekniska termer. En jurist ska utan hinder 

förstå alla termer som används.34  

1.5 Innehåll och disposition 

I uppsatsens andra kapitel under rubriken ”Grundläggande regler om tvångsme-

del” besvaras uppsatsens första frågeställning, nämligen ”Vilka grundläggande 

fri- och rättigheter och vilka straffprocessrättsliga principer aktualiseras vid 

användning av överskottsinformation?”. Som en inledning nämns några ord om 

balansen mellan tvångsmedel och personlig integritet. Därefter följer en redo-

görelse av de rättigheter i regeringsformen och Europakonventionen som har 

betydelse för regleringen av överskottsinformation. Slutligen presenteras de 

straffprocessrättsliga principer som de brottsbekämpande myndigheterna har 

att förhålla sig till vid användningen av överskottsinformation.  

 Vidare i uppsatsens tredje kapitel under rubriken ”Straffprocessuella tvångs-

medel” diskuterar uppsatsen inledningsvis några allmänna frågor om straffpro-

cessuella tvångsmedel som är viktiga att bära med sig vid diskussion kring regle-

ringen av överskottsinformation. I samma kapitel redogör uppsatsen för den 

materiella regleringen av de hemliga tvångsmedlen och postkontroll, vilket del-

vis svarar på uppsatsens andra frågeställning, ”Hur regleras de hemliga tvångs-

medlen och användningen av överskottsinformation i rättegångsbalken?”.  

   I kapitel fyra under rubriken ”Användningen av överskottsinformation” ligger 

fokus på att besvara den andra delen av uppsatsens andra frågeställning, nämli-

gen hur användningen av överskottsinformation regleras i rättegångsbalken. 

Inledningsvis definieras vad som omfattas av begreppet överskottsinformation. 

Sedermera presenterar uppsatsen de bestämmelser som gäller vid användning 

av överskottsinformation. I samband härmed besvaras uppsatsens tredje fråge-

ställning, ”På vilket sätt begränsas användningen av överskottsinformation 

enligt 27 kap. 23 a § RB?”.  

 Fortsättningsvis i kapitel fem under rubriken ”Motiven till 27 kap. 23 a § RB” 

återges en sammanfattning av tidigare förslag och överväganden på området. 

Syftet med denna historiska tillbakablick är att ge läsaren en bild av hur synen 

på överskottsinformation har förändrats genom åren. Huvudparten av kapitlet 

består av en genomgång av de skäl som anförts för behovet av lagreglerade 

begränsningar i förarbetena, vilket svarar på uppsatsens fjärde frågeställning, 

”Vilka skäl har anförts för behovet av lagreglerade begränsningar av använd-

ningen av överskottsinformation i förarbetena?”. I samma kapitel besvaras även 

uppsatsens femte frågeställning, ”Varför ansågs det inte motiverat att införa 

motsvarande begränsningar i förhållande till de öppna tvångsmedlen och post-

kontroll?”.  

 
34 I den mån ett begrepp kan behöva förtydligas sker detta löpande med stöd av fotnoter. 
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 Det efterföljande kapitlet, kapitel sex, med rubriken ”SOU 2018:61” handlar 

om den nya utredningen vars betänkande presenterades 2018. I detta kapitel 

besvaras uppsatsens sjätte frågeställning, ”Vilka otydligheter och problem med 

den nu gällande regleringen har identifierats i SOU 2018:61 och vilka ändringar 

har utredningen föreslagit?”. Detta kapitel bygger delvis på det föregående ka-

pitlet och tillsammans utgör dessa kapitel grunden för uppsatsens sista och 

viktigaste kapitel. 

 Avslutningsvis, i kapitel sju, återkopplar och sammanväger uppsatsen vad 

som förekommit i tidigare kapitel. Fokus för kapitlet är att besvara uppsatsens 

sjunde och slutliga frågeställning, nämligen ”Vilka aspekter har inte berörts i 

SOU 2018:61 som är av vikt vid utarbetandet av ett lagförslag och vilka otyd-

ligheter och problem kan utredningens förslag innebära?”. Med utgångspunkt i 

den rättsdogmatiska metoden besvarar dessa sju frågeställningar uppsatsens 

syfte, vilket summeras och reflekteras över i några avslutande ord i kapitel sju.  

1.6 Avgränsningar  

Vad gäller jämförelsen mellan behovet av begränsningar avseende de hemliga 

och de öppna tvångsmedlen jämte postkontroll kan följande förtydliganden 

göras. Precis som i aktuella rättskällor behandlas de hemliga tvångsmedlen till-

sammans, med undantag för postkontroll.35 Beträffande de öppna tvångsmed-

len har det dock funnits skäl att avgränsa framställningen. Som tidigare nämnts 

kan överskottsinformation uppkomma vid användning av vilket tvångsmedel 

som helst. Vid författandet av denna uppsats har emellertid husrannsakan an-

vänts som exempel på ett öppet tvångsmedel.36 En begränsning av detta slag 

har möjliggjort en mer djupgående jämförelse och analys. 

 I enlighet med den definition som kommer att redovisas nedan i kapitel fyra 

behandlas sidoinformation inom ramen för begreppet överskottsinformation. 

Sidoinformation som är av betydelse för underrättelseverksamhet faller dock 

utanför denna framställning, då sådan information underförstått inte utgör 

överskottsinformation i den mening som avses i 27 kap. 23 a § RB. Uppgifter 

hänförliga till underrättelseverksamhet omfattas istället av regleringen i 27 kap. 

24 § tredje stycket RB.  

 
35 Med viss reservation för regleringen av HRA, mer om detta i kap. 4.3. I de delar regleringen 

eller analysen skiljer sig nämnvärt kommer detta nämnas särskilt. 
36 Se kap. 5.3. 
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2 Grundläggande regler om tvångsmedel 

2.1 Allmänt om personlig integritet  

Den grundläggande avvägningen mellan intresset av att bekämpa och beivra 

brott på ett effektivt sätt och den enskildes personliga integritet och rättssäker-

het görs av lagstiftaren som sätter ramarna för användningen av tvångsmedel.37 

I slutändan är det emellertid polis jämte åklagare och i vissa fall domstolarna 

som gör avvägningen, sedan tvångsmedelsbestämmelserna inte är av tvingande 

karaktär.38  

 Som kommer att redovisas nedan, regleras vissa integritetsfrågor i regerings-

formen och Europakonventionen. I övrigt finns det inte någon generell regle-

ring av frågor om personlig integritet i svensk rätt. I takt med att lagstiftaren har 

tillåtit fler och mer integritetskänsliga tvångsmedel, har lagstiftaren dock vidtagit 

en mängd lagstiftningsåtgärder för att stärka den personliga integriteten.39 Som 

exempel kan nämnas att offentliga ombud numera ska medverka vid domsto-

lens prövning av vissa tvångsmedel enligt 27 kap. 26-30 §§ RB.40 Därtill har det 

införts en underrättelseskyldighet för de brottsbekämpande myndigheterna att i 

större utsträckning informera berörda parter om att hemliga tvångsmedel an-

vänts.41 Lagstiftaren har också tillskapat en särskild myndighet med uppgift att 

utöva tillsyn över användningen av hemliga tvångsmedel.42 Dessa åtgärder avser 

dock endast hemliga tvångsmedel, när det gäller användningen av öppna 

tvångsmedel har motsvarande förändringar inte gjorts.   

 
37 Uppfattningen att det är ett för samhället fundamentalt intresse att bekämpa brott härstammar 

dels från målsättningsstadgandet i 1 kap. 2 § RF och dels från 11 kap. RF som innehåller grund-

läggande regler för rättskipningen. Det följer även av Sveriges konventionsåtaganden, se exem-

pelvis artikel 1 EKMR. 
38 Notera att en felaktig användning av reglerna om tvångsmedel kan leda till ansvar för tjänstefel 

och i vissa fall skadeståndsansvar för staten, se till exempel NJA 1997 s. 368 och JK 1994 s. 193. 
39 Jämför med Utredningen om hemlig dataavläsning, Beslagsutredningen och Utredningen om 

regeländringar för vissa hemliga tvångsmedel. 
40 Läs mer i SOU 2006:98 och Lindberg, s. 508. 
41 Lindberg, s. 90. 
42 För mer information om SIN, se lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande 

verksamhet samt SOU 2006:98 och SOU 2018:61, s. 85ff. 
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2.2 Grundläggande fri- och rättigheter    

2.2.1 Regeringsformen  

Svensk grundlag innehåller inte någon rättsligt bindande regel som innebär ett 

allmänt integritetsskydd för enskilda. Däremot finns det ett målsättningsstad-

gande i 1 kap. 2 § tredje stycket RF som anger att det allmänna ska värna om 

enskildas privat- och familjeliv.  

I 2 kap. 1 § RF skyddas olika typer av opinionsfriheter. Enligt bestämmelsen 

är var och en gentemot det allmänna garanterad yttrande- och informationsfri-

het. Tvångsmedel som medför att försändelser försvåras eller stoppas innebär 

ett ingrepp i dessa rättigheter. Detta gäller till exempel vid användning av post-

kontroll. Skyddet omfattar även elektroniska meddelanden som kan stoppas vid 

användning av exempelvis HÖK.43  

I 2 kap. 6 § RF föreskrivs att varje medborgare gentemot staten ska vara 

skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp, kroppsvisitation, husrannsakan och 

liknande intrång samt mot undersökning av förtrolig kommunikation.44 Skyddet 

omfattar bland annat användning av HAK. Därtill är var och en skyddad mot 

betydande intrång i den personliga integriteten, förutsatt att det sker utan sam-

tycke och innebär kartläggning eller övervakning av den enskildes privatliv. 

Avgörande för huruvida ett tvångsmedel utgör kartläggning eller övervakning är 

inte syftet med tvångsmedlet utan effekten av detsamma. Vad som krävs för att 

en åtgärd ska innebära ett betydande intrång är dock inte helt klart. Bedöm-

ningen sker med beaktande av tvångsmedlets art och omfattning samt med 

hänsyn till hur integritetskänslig åtgärden är.45 

 

Inskränkningar 

Rättigheterna som stadgas i 2 kap. 1 och 6 §§ RF är inte absoluta och får där-

med inskränkas, men endast om det sker genom lag och om alla förutsättningar 

i 2 kap. 21 § RF är uppfyllda.46 För att en inskränkning ska vara tillåten krävs att 

den tillgodoser ett ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle, att 

den inte går utöver vad som är nödvändigt samt att den inte sträcker sig så långt 

att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen. En inskränkning får inte 

göras enbart på grundval av politisk, religiös eller annan sådan åskådning.47 

Enligt 8 kap. 2 § första stycket RF gäller också att föreskrifter som tillåter in-

grepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden ska regleras i lag.48 

  

 
43 SOU 2018:61, s. 72-73. 
44 Ytterligare skydd återfinns i 4 kap. 8 och 9 a §§ BrB.  
45 SOU 2018:61, s. 71-72. 
46 2 kap. 20 § RF. 
47 Jämför med ändamålsprincipen. 
48 SOU 2018:61, s. 73. 
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Sammanfattning  

I anslutning härtill kan det konstateras att brottsbekämpning i regel tillgodoser 

ett ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle, varför inskränkning-

ar av nämnda rättigheter i allmänhet är tillåtna.49 Vad som är godtagbart i ett 

demokratiskt samhälle kan däremot vara svårt att definiera när det gäller hur 

stora inskränkningar som får göras. Här lämnas ett stort tolkningsutrymme till 

lagstiftaren. Oavsett om aktuella inskränkningar är tillåtna eller inte, är det vik-

tigt att ha i åtanke att användandet av straffprocessuella tvångsmedel utgör 

undantag från grundlagsskyddade rättigheter. Mot denna bakgrund finns det 

enligt HD anledning att tolka tvångsmedelsbestämmelserna restriktivt.50 

2.2.2 Europakonventionen 

I artikel 6 skyddas rätten till en rättvis rättegång. Denna rättighet kan till exem-

pel bli aktuell när det som bevis i en rättegång åberopas överskottsinformation 

som erhållits vid användning av hemliga tvångsmedel.51 Artikeln reglerar inte i 

detalj vilka bevis som får användas under brottmålsprocessen. Istället görs en 

helhetsbedömning av huruvida rättegången varit rättvis för den enskilde. Enligt 

Europadomstolens praxis är det upp till den nationella domstolen att avgöra 

om viss bevisning är tillåten eller inte i det enskilda fallet. Europadomstolens 

uppgift är begränsad till att pröva om rättegången som helhet var varit rättvis 

för den tilltalade, vilket innefattar en bedömning av hur bevisningen skaffats 

fram.52 Av vikt för bedömningen är om det har skett ett intrång i den enskildes 

personliga integritet, och för det fall det har skett ett intrång, intrångets karak-

tär. Därutöver har Europadomstolen beaktat ett antal omständigheter, till ex-

empel om åtgärden varit olaglig eller om det bara saknats tydligt lagstöd samt 

om den tilltalade under rättegången haft möjlighet att betvivla äktheten av en 

åberopad inspelning.53  

Enligt artikel 8 har var och en rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt 

hem och sin korrespondens. Enligt Europadomstolen uppställer bestämmelsen 

dels ett förbud för staten att göra otillåtna ingrepp i enskildas privatliv och dels 

skyldighet för varje konventionsstat att vidta åtgärder för att skydda enskilda 

 
49 Westerlund, s. 20. 
50 Se bland annat NJA 1996 s. 577. Lagrådet har tidigare ifrågasatt om inte regeringsformen 

uppställer krav på lagstöd för användningen av överskottsinformation, bet. 1976/77:JuU20, se 

även i ds 2003:13, s. 34 och prop. 2004/05:143, s. 26f. Mer om detta nedan i kap. 5.1. 
51 I Kennedy mot Förenade Kungariket aktualiserades frågan om rättvis rättegång, sedan över-

skottsinformation till följd av hemliga tvångsmedel och uppgifter som erhållits vid olaglig över-

vakning åberopats som bevis i rättegången, se Europadomstolens resonemang i Danelius, andra 

kvartalet 2010, s. 654f.  
52 Schenk mot Schweiz, se Danelius, 1961-1990 – en rättsfallsöversikt, s. 294f, och och P.G. och 

J.H. mot Förenade Kungariket, se Danelius, tredje kvartalet 2001, s. 835f. 
53 Kahn mot Förenade Kungariket, Danelius, andra kvartalet 2000, s. 579f, och NJA 2003 s. 323. 

Se även ds 2003:13, s. 34-37 och SOU 2018:61, s. 76-77. 
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mot sådana ingrepp.54 Skyddet är mycket omfattande och Europadomstolen har 

flera gånger framhållit att det inte är möjligt att på ett uttömmande sätt lyfta alla 

aspekter som rör den enskildes personliga integritet. Klart är att skyddet omfat-

tar varje individs såväl fysiska som psykiska integritet. Som exempel kan näm-

nas att skyddet omfattar all kommunikation genom telefonsamtal, brev och 

rörelsemönster. Hemmet skyddas också mot ingrepp i form av till exempel 

husrannsakan.55 Beträffande hemliga tvångsmedel kan det framhållas att det inte 

bara är den som är föremål för åtgärden som skyddas, utan även andra som till 

exempel ringer den misstänkte. Enligt uttalanden från Europadomstolen inne-

bär avlyssningen eller övervakningen ett ingrepp i sig och därför spelar det ing-

en roll om uppgifterna används i det efterföljande skedet.56 

 

Särskilda krav vid användningen av hemliga tvångsmedel 

I sin praxis har Europadomstolen ställt upp särskilda krav för staternas an-

vändning av hemliga tvångsmedel.57 Detta gäller kravet på förutsebarhet, vad 

som anses nödvändigt i ett demokratiskt samhälle, kontroll och insyn, informat-

ion till berörda samt inhämtande av information. Beträffande inhämtande av 

information vid användning av hemliga tvångsmedel kan följande konstateran-

den göras. Europakonventionen förbjuder inte användandet av överskottsin-

formation i brottsutredande syfte och Europadomstolen har inte hävdat att 

sådan användning är otillåten. Av domstolens praxis framgår tvärtom att varje 

stat har ett utrymme att bestämma om det är nödvändigt att göra inskränkning-

ar i någon av de rättigheter som skyddas enligt konventionen. Däremot har 

Europadomstolen slagit fast att den nationella lagstiftningen måste innehålla 

tillfredsställande regler för hur exempelvis överskottsinformation ska hanteras.58 

Det finns emellertid fall när Europadomstolen har ansett att skyddet mot miss-

bruk har varit tillräckligt trots att det saknats tydliga lagregler.59 Vad som krävs i 

fråga om skyddsåtgärder beror sålunda på uppgifternas natur och omfattning.60  

 

 

 

 
54 M.C. mot Bulgarien, se Danelius, fjärde kvartalet 2003, s. 75, X och Y mot Nederländerna, se 

Danelius, 1961-1999 – en rättsfallsöversikt, s. 310, von Hannover mot Tyskland, se Danelius, 

första kvartalet 2012, s. 507f, och K.U. mot Finland.  
55 Oaktat artikelns ordalydelse, är det inte bara enskildas privatliv som omfattas av skyddet utan 

även uppgifter hänförliga till yrkeslivet. 
56 Amann och Kopp, båda mot Schweiz, se Danelius, första kvartalet 2000, s. 375f samt ds 

2003:13, s. 35 och 37-38 och SOU 2018:61, s. 73-74.  

Enligt artikel 10 i konventionen har var och en dessutom rätt till yttrandefrihet, vilket innefattar 

åsiktsfrihet samt en rätt att ta emot och sprida uppgifter utan statens inblandning, se SOU 

2018:61, s. 75-76. 
57 Notera att artikel 6, 8 och 10 EKMR gäller all tvångsmedelsanvändning. 
58 Läs mer i SOU 2018:61, s. 78ff. 
59 Med missbruk menas missbruk av tvångsmedelsbestämmelserna. 
60 P.G och J.H mot Förenade Kungariket. 
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Inskränkningar  
Rättigheterna som skyddas enligt artikel 6 och 8 är inte absoluta. I likhet med 

den ordning som föreskrivs i regeringsformen krävs dock att inskränkningar i 

dessa rättigheter har stöd i lag samt att de är nödvändiga i ett demokratiskt 

samhälle.61 Huruvida en åtgärd, till exempel användning av överskottsinformat-

ion, är nödvändig i ett demokratiskt samhälle kan vara svårt att bedöma i det 

enskilda fallet. Vid bedömningen har visst tolkningsutrymme lämnats åt kon-

ventionsstaterna som får göra en avvägning mellan intresset av en effektiv 

brottsbekämpning och den enskildes intresse av personlig integritet och rätts-

säkerhet. Tolkningsutrymmet kan variera beroende på vilken rättighet det gäller, 

karaktären på åtgärden, varaktigheten av åtgärden och skälen för åtgärden, för 

att nämna några exempel. Enligt Europadomstolens praxis ska konventionssta-

terna göra en helhetsbedömning och för att en åtgärd ska bedömas som nöd-

vändig krävs att ingreppet är proportionerligt och svarar mot ett samhälleligt 

behov.62  

 I flera fall har Europadomstolen framhållit att kravet på lagstöd innebär att 

tillämplig nationell lag ska vara förutsebar och uppfylla rimliga krav på rättssä-

kerhet. Den inhemska lagen ska vara tillgänglig, skyddad mot godtyckliga be-

dömningar och vara så klar och preciserad att konsekvenserna kan förutses. I 

varje tvångsmedelsbestämmelse ska anges karaktären på de brott som kan 

grunda användning av aktuellt tvångsmedel, en definition av de personer som 

kan bli föremål för tvångsmedlet, en tidsmässig begränsning samt försiktighets-

åtgärder.63 I Kruslin och Huvig, båda mot Frankrike, konstaterade Europadomstolen 

att sedan användningen av HAK innebär ett allvarligt ingrepp i enskildas privat-

liv är det viktigt att de regler som tillämpas är tydliga och precisa. I detta fall 

hade besluten om telefonavlyssning grundats på bestämmelser som var mycket 

allmänt hållna och kravet på lagstöd var därmed inte uppfyllt.64  

 

Sammanfattning 

Mot bakgrund av det föregående kan det konstateras att användningen av 

straffprocessuella tvångsmedel strider mot flera av de rättigheter som skyddas 

enligt regeringsformen och Europakonventionen.65 De inskränkningar som 

 
61 Jämför artikel 8.2 EKMR med 2 kap. 21 § RF, SOU 2018:61, s. 75.  
62 Roman Zakharov mot Ryssland samt S och Marper mot Förenade Kungariket, se Danelius, 

fjärde kvartalet, s. 108f. Se även SOU 2018:61, s. 80. 
63 Dessa minimigarantier har Europadomstolen ställt upp för att skydda enskilda mot maktmiss-

bruk, Roman Zakharov mot Ryssland. Se SOU 2018:61, s. 78. 
64 Se Danelius, 1961-1999 – en rättsfallsöversikt, s. 308f. I Malone mot Förenade Kungariket 

konstaterade Europadomstolen att de bestämmelser som reglerade HAK och postkontroll var för 

otydliga för att uppfylla kravet på lagstöd. Se även NJA 2001 s. 535 där HD prövade om använd-

ningen av överskottsinformation kunde anses strida mot artikel 8 och SOU 2018:61, s. 78-80. 
65 Utöver de nu angivna rättigheterna finns andra rättigheter i regeringsformen och Europakon-

ventionen som inskränkas vid användningen av straffprocessuella tvångsmedel. Som exempel kan 

nämnas att var och en är skyddad mot frihetsberövanden enligt 2 kap. 8 § RF och artikel 5.1 

EKMR.  
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tvångsmedlen innebär är dock generellt sätt tillåtna, sedan de har stöd i lag och 

tillgodoser ett ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Trots 

detta ställer nämnda rättigheter höga krav på regleringen av tvångsmedel i all-

mänhet och hemliga tvångsmedel i synnerhet. Särskilt framträdande är kravet 

på tydligt och precist lagstöd, vilket upprepade gånger framhållits av Europa-

domstolen.66 Det är framförallt den nuvarande regleringens bristande förenlig-

het med kravet på tydligt lagstöd som legat till grund för den nya utredningen 

gällande överskottsinformation och de förslag som presenterades 2018.67 

2.3 Straffprocessrättsliga principer  

Utöver nu nämnda rättigheter finns även ett antal straffprocessrättsliga princi-

per som polis, åklagare, domare och även lagstiftaren har att förhålla sig till. 

Utöver legalitetsprincipen och kravet på uttryckligt lagstöd,68 finns tre principer 

som är av särskild betydelse vid användningen av tvångsmedel, nämligen ända-

måls-, behovs- och proportionalitetsprincipen.69 I det följande kommer nämnda 

principer att presenteras i korthet, sedan även dessa ligger till grund för lagstift-

ningen vars motiv uppsatsen avser att analysera.70  

 

Ändamålsprincipen 

Som benämningen avslöjar, innebär ändamålsprincipen att ett tvångsmedel får 

användas endast för de ändamål som anges i aktuell lagbestämmelse.71 Till ex-

empel får straffprocessuella tvångsmedel inte användas som ett påtrycknings-

medel eller för att underlätta polisens spaningar efter personer som är miss-

tänkta för brott. Enligt ändamålsprincipen är det inte heller tillåtet att använda 

ett tvångsmedel i förhoppning att det ska komma fram intressanta uppgifter.72 

Det är således inte tillåtet att använda ett tvångsmedel enbart i syfte att få fram 

överskottsinformation, vilket även JO har uttalat i ett ärende gällande frågan 

om huruvida grunden för ett beslut om husrannsakan var ändamålsenlig.73  

 
66 Genom tillträde till Europakonventionen har Sverige åtagit sig ansvar att se till att den natio-

nella lagstiftningen är förenlig såväl med konventionen som Europadomstolens praxis.  
67 Innan begränsningarna infördes genom 27 kap. 23 a § RB var frågan om inte vissa bestämmel-

ser i Europakonventionen, främst artikel 6 och 8, redan innebar en begränsning i möjligheten att 

använda överskottsinformation från hemliga tvångsmedel, se ds 2003:13, s. 33. 
68 Legalitetsprincipen är grundlagsskyddad i 1 kap. 1 § RF, se även NJA 2012 s. 105. 
69 Notera att det finns fler principer som påverkar användningen av tvångsmedel, såsom objekti-

vitetsprincipen, likhetsprincipen och principen om lex specialis, se SOU 2018:61, s. 42. 
70 Den som vill läsa mer om straffprocessrättsliga principer hänvisas till Ekelöf, s. 46ff, Lindberg 

s. 20ff och Westerlund s. 23 ff samt SOU 2017:75, s. 90-92. 
71 Principen härleds från 2 kap. 21 § RF som stadgar att inskränkningar i grundläggande fri- och 

rättigheter inte får sträcka sig längre än vad som är nödvändigt med beaktande av de ändamål 

som föranlett dem. Se exempelvis Ekelöf, s. 47. 
72 För en mer ingående genomgång av vilka syften ett tvångsmedel inte får ha, se Lindberg, s. 9. 
73 SOU 2018:61, s. 41f, JO 1990/91 s. 63, JO 2008/09 s. 113 och JO 2006/07 s. 76. 
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 För att de tillämpande organen ska kunna uppfylla kraven enligt ändamåls-

principen är det av stor vikt att lagstiftaren anger vilka syften varje enskilt 

tvångsmedel har.74 Det har lagstiftaren gjort i de flesta bestämmelser om 

tvångsmedel.75 När det gäller de hemliga tvångsmedlen har lagstiftaren dock 

inte varit lika tydlig med att ange syftena. Detta gäller framförallt postkontroll 

enligt 27 kap. 9 § RB. Av bestämmelsen framgår endast att förordnandet ska 

gälla för viss tid samt att det ska finnas en underrättelse om att åtgärden inte 

utan tillstånd får lämnas vidare.76 

 

Behovsprincipen och proportionalitetsprincipen 

För att ett tvångsmedel ska få användas krävs också enligt behovsprincipen att det 

finns ett påtagligt behov av detta tvångsmedel samt att det avsedda syftet inte 

går att uppnå med en mindre ingripande åtgärd. Vidare innebär behovsprinci-

pen att tvångsmedlet ska upphöra så snart det avsedda syftet har uppnåtts. Det 

brukar också sägas att åtgärder som huvudsakligen har till syfte att underlätta 

myndigheternas arbete strider mot principen.77 

 Proportionalitetsprincipen finns lagfäst i de flesta kapitel om tvångsmedel i rätte-

gångsbalken men ska enligt förarbetena gälla vid all tvångsmedelsanvändning.78 

Enligt principen ska skälen för åtgärden stå i proportion till de olägenheter 

åtgärden innebär för den misstänkte eller annat motstående intresse.79 Inom 

straffprocess beskrivs ofta principen som en regel för att minsta möjliga tvång 

ska användas för att nå det avsedda syftet samt att tvångsmedlet får användas 

endast om syftet med åtgärden inte kan tillgodoses genom mindre ingripande 

åtgärder.80 Vid en bedömning av huruvida en åtgärd är proportionerlig ska sär-

skild hänsyn tas till åtgärdens art, styrka, räckvidd och varaktighet.81 

 
74 Lagstiftaren måste dessutom ta ställning till om begränsningar av den enskildes grundläggande 

fri- och rättigheter är förenliga 2 kap. 21 § RF.  
75 I häktningsbestämmelsen anges uttryckligen på vilka grunder en häktning får ske 24 kap. 1 § p. 

1-3 RB. 
76 Vidare kan framhållas att ändamålsprincipen har företräde framför behovs- och proportiona-

litetsprincipen, SOU 2018:61, s. 41f. 
77 SOU 2018:61, s. 48 och Ekelöf, s. 48. 
78 Principen lagfästes först 1989 i samband med straffrättsreformen, prop. 1988/1989:124, s. 26. 

Se exempelvis 27 kap. 1 § st. 3 RB samt artikel 8-11 EKMR. 
79 Bedömningen omfattar såväl direkta som indirekta följder av tvångsmedlet. Till exempel kan 

tredje mans rättigheter beaktas.  
80 Principen överlappar delvis med behovsprincipen.  
81 Se SOU 2018:61 och Ekelöf, s. 48f. 
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3 Straffprocessuella tvångsmedel 

3.1 Vad är ett straffprocessuellt tvångsmedel?  

Med straffprocessuella tvångsmedel åsyftas de tvångsmedel som kan användas 

under en brottmålsprocess.82 Vad ett straffprocessuellt tvångsmedel är definie-

ras inte i rättegångsbalken eller i annan lagstiftning. I teoretiska framställningar 

brukar tvångsmedel beskrivas som åtgärder som innebär tvång mot person eller 

egendom, som företas i myndighetsutövning och som innebär ett intrång i den 

enskildes rättssfär. Dessutom ska det vara frågan om andra åtgärder än straff 

eller sanktioner.83 Det finns olika typer av straffprocessuella tvångsmedel. I 

doktrin görs ofta en uppdelning mellan personella och reella tvångsmedel, varvid det 

förra avser tvångsmedel mot person och det senare tvångsmedel mot egendom. 

Tvångsmedlen kan också kategoriseras utifrån hur lång tid de pågår. Medan ett 

momentant tvångsmedel avslutas inom en kortare tid, kännetecknas perdurerande 

tvångsmedel av ett bestående tillstånd. Ytterligare en skillnad mellan momentana 

och perdurerande tillstånd är att momentana tillstånd upphör automatiskt me-

dan perdurerande tillstånd kräver något form av beslut.84  

3.2 Hemliga tvångsmedel  

De viktigaste straffprocessuella tvångsmedlen regleras i 24-28 kap. RB. I dessa 

kapitel finns regler om gripande, anhållande och häktning, liksom husrannsa-

kan, beslag, kroppsvisitation och kroppsbesiktning, för att nämna några exem-

pel. Till de hemliga tvångsmedlen räknas traditionellt de som finns reglerade 

under rubriken ”Hemliga tvångsmedel” i 27 kap. 18-34 §§ RB, nämligen HAK, 

HÖK, HKÖ, och HRA samt postkontroll enligt 27 kap. 9 § RB.85 

 
82 Jämför med förvaltningsprocessuella- och civilprocessuella tvångsmedel. 
83 Ekelöf, s. 22, Lindberg, s. 5f och Westerlund, s. 27.  
84 Mer om de olika kategorierna av straffprocessuella tvångsmedel i Ekelöf, s. 45, Lindberg, s. 6 

och Westerlund, s. 37. 
85 Som en bakgrund till den materiella regleringen av de hemliga tvångsmedel hänvisas till SOU 

2018:61, s. 43f. För en längre genomgång av regleringen av de hemliga tvångsmedlen inklusive 

postkontroll, se Buggningsutredningens betänkande, SOU 1998:46. 



 29 

 

 

 

3.2.1 HAK och HÖK 

HÖK innebär att uppgifter om elektroniska meddelanden, till exempel samtal, 

sms eller mail, hämtas in i hemlighet. Genom användning av tvångsmedlet kan 

polisen hämta in samtalslistor, ta reda på vart en telefon funnits vid en viss 

tidpunkt eller stoppa samtal och meddelanden från att nå mottagaren. HÖK 

kan dock inte användas för att granska materialet som inhämtats. För att kunna 

gå igenom innehållet i ett samtal eller sms, måste polis och åklagare använda sig 

av HAK.86 De materiella förutsättningarna för att använda HÖK och HAK 

finns i 27 kap. 18-20 §§ RB. Däri anges att HÖK får användas vid förunder-

sökning av ett brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse 

i sex månader eller vid vissa särskilt angivna brott.87 För att få använda HAK 

krävs att brottet som är föremål för förundersökning inte förskriver lindrigare 

straff än fängelse i två år eller att det rör sig om ett särskilt angivet brott.88 Vi-

dare stadgas att både HÖK och HAK får användas i preventivt syfte för vissa 

särskilt angivna brott.89 

3.2.2 HKÖ och HRA 

HKÖ ger polis och åklagare en möjlighet att använda sig av kamerautrustning 

för optisk personövervakning. Tvångsmedlet kan endast användas för att hämta 

in bildmaterial.90 Förutsättningarna för att använda HKÖ återfinns i 27 kap. 20 

a-c §§ RB och motsvarar de som gäller för användning av HAK. Vid använd-

ning av HRA, även kallat buggning, är syftet att ta upp ljud från exempelvis tal i 

enrum eller sammanträden som allmänheten inte har tillgång till. Kraven för att 

använda HRA är högre än för övriga hemliga tvångsmedel. I 27 kap. 20 d-e §§ 

RB stadgas att tvångsmedlet får användas vid förundersökning av brott för 

vilket inte är föreskriver lägre straff än fängelse i fyra år eller för vissa angivna 

brott.91  

 
86 Intressant statistik om HÖK och HAK finns i SOU 2018:61, s. 46 och 48. 
87 Om det ska användas utan att det finns en skäligen misstänkt, gäller samma krav som för 

HAK. 
88 HAK får också användas för brott som föreskriver lindrigare straff än två års fängelse, om det 

kan antas att brottets straffvärde överstiger två år. Därtill stadgas i 27 kap. 18 § RB att HAK i 

vissa fall får användas även vid försök, förberedelse eller stämpling. 
89 För mer ingående redogörelse för regleringen av HÖK och HAK, se SOU 2018:61, s. 44-48 

och Ekelöf, s. 87ff, Fitger, s. 27:31ff, Lindberg, s. 489ff och s. 524ff och Westerlund, s. 156ff. 
90 Intressant statistik om HAK och HRA finns i SOU 2018:61, s. 49 och 51. 
91 För mer omfattande redogörelse för regleringen av HKÖ och HRA, se SOU 2018:61, s. 49-52 

och Ekelöf, s. 104ff och 106ff, Fitger, s. 27:42cff, Lindberg, s. 541ff och 698ff och Westerlund, s. 

165ff. Liksom vad gäller HAK, får HRA även användas för brott som föreskriver lindrigare straff 

än fyra års fängelse, förutsatt att brottet kan antas ha ett straffvärde som är högre än fyra års 

fängelse. 
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3.2.3 Postkontroll 

Postkontroll regleras inte under rubriken ”Hemliga tvångsmedel” tillsammans 

med de andra hemliga tvångsmedlen, men utgör likväl ett sådant. Vad postkon-

troll innebär skiljer sig beroende på om det används under en förundersökning 

med stöd av rättegångsbalken eller om det används i preventivt syfte med stöd 

av preventivlagen.92 Enligt 27 kap. 9 § RB får rätten besluta att en försändelse 

ska hållas kvar hos det befordringsföretag som den väntas komma in till, fram 

till dess att frågan om beslag har avgjorts.93 Tanken är att detta ska ske utan den 

berördes vetskap. Varken avsändaren, mottagaren eller annan behöver således 

underrättas om åtgärden. Ett förordnande om att en försändelse kvarhållas ska 

gälla viss tid. Postkontroll enligt 27 kap. 9 § RB kan dock inte användas för att 

öppna försändelsen eller på annat sätt granska densamma, det förutsätter att 

försändelsen tas i beslag.94 Detta får dock ske med stöd av preventivlagens be-

stämmelser om postkontroll.95 

 

3.2.4 Förhandsprövning avseende de hemliga tvångsmedlen och 

postkontroll  

Ett tillstånd att använda hemliga tvångsmedel meddelas som huvudregel av 

domstolen, efter ansökan av åklagare.96 Om det föreligger fara i dröjsmål finns 

det särskilda bestämmelser som innebär att åklagaren får meddela ett inter-

mistiskt tillstånd.97 I 27 kap. 9 och 21 §§ RB finns utförliga bestämmelser som 

reglerar vad ett tvångsmedelsbeslut ska innehålla. I beslutet ska exempelvis 

anges vilken tidsperiod tillståndet avser och vem som är skäligen misstänkt för 

brottet. I betänkandet från 2018 betonade utredarna vikten av att tvångsme-

delsbeslut avseende hemliga tvångsmedel är tydliga och innehållsrika. Det finns 

flera anledningar till detta. Framförallt är det viktigt för att beslutet ska kunna 

verkställas i enlighet med rättens avsikt och för att efterhandskontrollen ska bli 

enklare att genomföra, men också för att de brottsbekämpande myndigheterna 

ska kunna avgöra vad som utgör överskottsinformation.98 

 
92 Intressant statistik om postkontroll finns i SOU 2018:61, s. 53. 
93 Elektronisk post faller utanför eftersom det är en form av elektroniskt meddelande som istället 

omfattas av reglerna i 27 kap. 18-34 §§ RB. 
94 Bestämmelsen bör läsas tillsammans med 27 kap. 3 § RB och 27 kap. 2 § RB om beslag. Se 

Ekelöf, s. 85f, Fitger, s. 27:27ff, Lindberg, s. 466ff och Westerlund, s. 146ff. 
95 Enligt 4 och 7 §§ får rätten ge tillstånd att öppna, undersöka och granska försändelser. 
96 När det gäller postkontroll får även förundersökningsledaren ansöka om tillstånd.  
97 Efter ett intermistiskt beslut ska domstolen genast underrättas och därefter snarast möjligt 

pröva ärendet.  
98 SOU 2018:61, s. 144. Mer om detta i kap. 4.3. 
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4 Användningen av överskottsinformation 

4.1 Vad är överskottsinformation?   

Med överskottsinformation förstås uppgifter som framkommit vid användning av 

straffprocessuella tvångsmedel och som helt saknar samband med det brott 

som legat till grund för tvångsmedelsbeslutet.99 Det kan vara uppgifter som är 

av betydelse för utredningen av ett annat brott, för att avbryta brott eller för att 

förhindra brott. Informationen kan röra den som är misstänkt för ett brott, 

någon annan som förekommer i förundersökningen eller andra personer som 

inte finns omnämnda alls i den aktuella utredningen.100 

 Enligt polis- och åklagarväsendets terminologi avser överskottsinformation 

huvudsakligen uppgifter om ett annat brott än det som legat till grund för 

tvångsmedelsbeslutet.101 Uppgifter som inte avser brott eller annan förestående 

brottslig verksamhet kallas istället sidoinformation.102 Sidoinformation kan till 

exempel vara uppgifter som är av betydelse för Tullverkets eller SÄPO:s verk-

samhet liksom uppgifter som omfattas av regleringen i SOL.103   

 Såväl i förarbetena till 27 kap. 23 a § RB som i den nya utredningen vars 

betänkande presenterades 2018 behandlas sidoinformation inom ramen för 

begreppet överskottsinformation.104 Begreppet överskottsinformation omfattar 

således all information som avser annat än den brottslighet som legat till grund 

 
99 I flera av de utredningar som rör överskottsinformation används begreppet uteslutande i sam-

band med hemliga tvångsmedel, i denna uppsats avser begreppet dock alla straffprocessuella 

tvångsmedel, se exempelvis ds 2003:13 och prop. 2004/05:143. 
100 Lindberg s. 810, Fitger, s. 23:58, Westerlund, s. 170f och ds 2003:13, s. 57. Angående uppgifter 

som rör någon annan, se NJA 2001 s. 535. 
101 Denna definition följer även av ordalydelsen i 27 kap. 23 a § RB. 
102 Åklagarmyndighetens RättsPM 2018:8 s. 16. 
103 Till exempel föreligger en rapporteringsskyldighet enligt 14 kap. 1 § SOL om det framkommer 

uppgifter som tyder på att ett barn far illa. Det kan också vara uppgifter som trots att de inte kan 

förbindas med brott, har betydelse för den aktuella brottsutredningen. Exempel på den här typen 

av sidoinformation är uppgifter om vem som använder ett telefonnummer eller vilka personer 

som rör sig i den misstänktes umgängeskrets. 
104 När 27 kap. 23 a § RB infördes angav regeringen att begreppet överskottsinformation även 

skulle omfatta uppgifter som inte avser brott eller förestående brottslig verksamhet, men som kan 

vara av betydelse i andra sammanhang, prop 2004/05:143, s. 13. Liknande definitioner finns även 

i senare överväganden som rör överskottsinformation, se prop. 2005/06:177, s. 69 och prop. 

2013/14:237, s. 123. 
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för tvångsmedelsbeslutet.105 Inom ramen för denna uppsats används begreppet 

överskottsinformation i enlighet med den nu angivna definitionen. Avgörande 

för bedömningen om en uppgift utgör överskottsinformation är sålunda om 

den kan användas utanför den brottsutredningen som tvångsmedelsbeslutet 

avser. 

4.2 Överskottsinformation från öppna tvångsmedel  

Som tidigare nämnts kan överskottsinformation även påträffas vid användning 

av öppna tvångsmedel.106 Till skillnad mot vad som gäller för hemliga tvångs-

medel, saknas dock uttryckliga bestämmelser på området och de brottsbekäm-

pande myndigheterna har därmed att luta sig mot de allmänna reglerna om 

inledande av förundersökning, åtalsplikt, åtalsunderlåtelse, rapporteringsskyl-

dighet, rapporteftergift samt principerna om fri bevisföring och fri bevisvärde-

ring. Samma sak gäller vid användning av postkontroll, som inte heller omfattas 

av regleringen i 27 kap. 23 a § RB. Nedan följer en redogörelse för dessa regler 

som ibland innebär en skyldighet för de brottsbekämpande myndigheterna att 

använda uppgifter om brott. 

4.2.1 Förundersökning, åtalsplikt och åtalsunderlåtelse  

I 23 kap. 1 § RB stadgas att en förundersökning ska inledas så snart det på 

grund av angivelse eller annat skäl finns anledning att anta att ett brott som hör 

under allmänt åtal har förövats.107 Finns det anledning att anta att ett brott har 

begåtts, spelar det ingen roll hur det kom till polis eller åklagares kännedom.108 

Däremot finns det ett antal omständigheter som kan medge att undantag görs 

från huvudregeln. En förundersökning behöver till exempel inte inledas om det 

är uppenbart att brottet inte går att utreda, om det skulle medföra orimliga 

kostnader och om det dessutom kan antas att brottet inte skulle föranleda svå-

rare straff än böter eller om åtal ändå inte kommer att väckas på grund av åtals-

underlåtelse.109 Enligt 20 kap. 6 § RB råder det i princip åtalsplikt för alla brott 

som hör under allmänt åtal, vilket innebär att åklagaren är skyldig att väcka åtal 

om det föreligger tillräckliga skäl. I vissa fall kan dock åklagaren underlåta att 

 
105 Inklusive sådan information som rör den aktuella brottsutredningen men som används för 

andra ändamål, SOU 2018:61, s. 168f. 
106 Lindberg, s. 822-823. 
107 Enligt 23 kap. 1 och 3 §§ RB är det polismyndigheten eller åklagaren som ska fatta beslut om 

förundersökning. Ytterligare regler om förfarandet vid förundersökning finns i FUK. Se även 23 

kap. 2 § RB som anger vilka syften en förundersökning kan ha. 
108 Mer om detta i prop. 2004/05:143, s. 18f och ds 2003:13, s. 31. 
109 Se 23 kap. 1 § st. 2 RB och 23 kap. 4 a 1 st. 1 p. 1-2 §§ RB.  
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väcka åtal enligt 20 kap. 7 § RB.110 Åtalsunderlåtelse kan meddelas till exempel 

om det kan antas att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter eller 

om det kan antas att påföljden kommer bli följande dom och det finns särskilda 

skäl som talar för åtalsunderlåtelse.111 

4.2.2 Rapporteringsplikt och rapporteftergift   

Enligt 2 § PL har polisen till uppgift att förebygga brott. Vidare anges att poli-

sen ska övervaka den allmänna ordningen och säkerheten samt att polisen ska 

hindra störningar därav och ingripa när sådana har inträffat. Till polisens upp-

gifter hör också att bedriva spaning och utredning i fråga om brott som hör 

under allmänt åtal.112 Därtill föreskrivs det i 9 § PL att alla poliser har en skyl-

dighet att rapportera brott som hör under allmänt åtal. För vissa mindre förse-

elser finns dock en möjlighet att lämna rapporteftergift.113  

 

Sammanfattning  

Ovannämnda regler om förundersökning, åtalsplikt och rapporteringsplikt 

medför vissa skyldigheter för de brottsbekämpande myndigheterna att använda 

uppgifter om brott. Åklagare har en åtalsplikt och polisen ska enligt lag ingripa 

vid brottslig aktivitet. Det finns således flera aspekter som måste beaktas som 

påbjuder, snarare än förbjuder användningen av överskottsinformation. Detta 

uppmärksammades bland annat av JO och Riksåklagaren vid utarbetandet av 

2005 års lagändringar. Som skäl mot en reglering anförde JO att en regel som 

uttryckligen tillåter en användning av överskottsinformation som redan är på-

bjuden skapar en förvirrande dubbelreglering. Annorlunda uttryckt kan argu-

menteras att en regel som i vissa fall begränsar användningen av överskottsin-

formation skapar en motsägelsefull reglering mot bakgrund av bestämmelserna 

ovan.114  

4.2.3 Principerna om fri bevisföring och fri bevisvärdering 

Avgörande för huruvida överskottsinformation får användas som bevis i en 

rättegång är principerna om fri bevisföring och fri bevisvärdering som stadgas i 

35 kap. 1 § RB.115 Den förra innebär att det inte finns några begränsningar för 

 
110 Se motsvarande bestämmelser i 16-17 §§ lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga 

lagöverträdare. 
111 Ett annat exempel är om den misstänkte har begått ett annat brott och att det därmed saknas 

anledning att åtala för båda brotten, läs mer i prop. 2004/05:143, s. 19 och ds 2003:13, s. 32. 
112 2 § p. 1-3 PL. 
113 Se även prop. 2004/05, s. 18 och ds 2003:13, s. 31. 
114 Prop. 2004/05:143, s. 30f. 
115 Notera att varken regeringsformen eller Europakonventionen uppställer något förbud mot att 

åberopa bevis som tillkommit på olaglig väg. Se även NJA 1986 s. 489 där det klargjordes att även 

bevisning som tillkommit i strid mot en regel i rättegångsbalken får läggas fram. 
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vilka bevismedel som är tillåtna i en rättegång och det sistnämnda innebär att 

domstolen fritt får bedöma värdet av den åberopade bevisningen. Enligt denna 

ordning ska det inte finnas några hinder för en åklagare att åberopa överskotts-

information som bevisning eller för domstolen att beakta den.116 

 I enlighet med dessa principer har HD i två avgöranden från 2001 respektive 

2003, det vill säga innan begränsningarna infördes i rättegångsbalken, beslutat 

att tillåta överskottsinformation som bevisning.117 I NJA 2003 s. 323 gällde 

frågan ansvar för grovt vapenbrott. De tilltalade hade varit föremål för HAK på 

grund av ett grovt narkotikabrott och huvudparten av bevisningen utgjordes av 

uppgifter som kommit fram vid telefonsamtal mellan dessa. Då det inte fanns 

något tvångsmedelsbeslut rörande det grova vapenbrottet, utgjorde bevisningen 

överskottsinformation. De tilltalade yrkade att bevisningen skulle avvisas då den 

stod i strid med artikel 6 och 8 i Europakonventionen. Avvisningsyrkandet 

lämnades emellertid utan bifall. Det faktum att bristen på lagregler kunde leda 

till en kränkning av artikel 8 hade enligt HD ingen avgörande betydelse för 

frågan om överskottsinformationen fick användas som bevisning. Enligt dom-

stolens förmenande framgick det uttryckligen av Europadomstolens praxis 

rörande artikel 6 att frågan om vilka bevis som får åberopas i en domstol är en 

fråga för den nationella domstolen. Avslutningsvis framhöll dock att det kan 

finnas skäl att beakta sådan bevisning med viss försiktighet samt att det sällan 

bör komma i fråga att grunda en fällande dom enbart på överskottsinformat-

ion.118   

 

Sammanfattning 

Mot bakgrund av det föregående kan det argumenteras att en regel som begrän-

sar möjligheten att använda överskottsinformation som bevisning i en rättegång 

medför avsteg från principerna om fri bevisföring och fri bevisvärdering. En 

uppfattning som framförts av bland annat JO. I förarbetena till 2005 års lagänd-

ringar gick JO så långt att hävda att begränsningarna i 27 kap. 23 a § RB kan 

sägas ”rubba den grundläggande strukturen i rättegångsbalkens regelsystem på 

det aktuella området”.119 Regeringen å andra sidan menade att en regel som 

begränsar de brottsbekämpande myndigheternas möjligheter att inleda förun-

 
116 Tillsammans med principerna om omedelbarhet och kontradiktion anses denna ordning skapa 

de bästa förutsättningarna för ett materiellt riktigt slut i sak, ds 2003:13, s 79. Från huvudregeln 

om fri bevisföring finns emellertid några lagstadgade undantag. Till exempel ska onödig eller 

kostsam bevisning avvisas enligt 35 kap. 7 § och i 35 kap. 14 § uppställs ett förbud mot att åbe-

ropa skriftliga vittnesintyg. Se även 36 kap. 4 § och 36 kap. 5 med vissa regler om vilka som inte 

får höras som vittnen. 
117 I NJA 2001 s. 535 fördes inget vidare resonemang kring användningen av överskottsinforma-

tion. Det konstaterades endast att användandet av överskottsinformation som bevisning i aktuellt 

fall inte kunde anses strida mot artikel 8.  
118 Observera att kränkningen som skett genom tvångsmedelsanvändningen kan kompenseras 

genom strafflindring, NJA 2011 s. 638 och NJA 2012 s. 1038. 
119 Prop. 2004/05:143, s. 30f. 
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dersökning, till skillnad från en bevisförbudsregel, inte skulle stå i strid med 

principerna om fri bevisföring och fri bevisvärdering.120  

4.3 Överskottsinformation från hemliga tvångsmedel 

Den huvudsakliga regleringen av överskottsinformation återfinns i 27 kap. 23 a 

§ RB. Här återges bestämmelsens nuvarande lydelse. 

 

Om det vid hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektro-

nisk kommunikation eller hemlig kameraövervakning har kommit fram uppgifter om ett 

annat brott än det som har legat till grund för beslutet om avlyssning eller övervakning, får 

uppgifterna användas för att utreda brottet. Förundersökning eller motsvarande utredning om 

brottet får dock inledas på grund av dessa uppgifter endast om 

1. det är föreskrivet fängelse i ett år eller däröver för brottet och det kan antas att brot-

tet inte leder till endast böter, eller 

2. det finns särskilda skäl. 

Om det vid hemlig rumsavlyssning har kommit fram uppgifter om ett annat brott än det som 

har legat till grund för beslutet om hemlig rumsavlyssning, får uppgifterna användas för att 

utreda brottet endast om det är fråga om 

1. brott som anges i 20 d §, eller 

2. annat brott, om det är föreskrivet fängelse i tre år eller däröver för brottet. 

Om det har kommit fram uppgifter om förestående brott, får uppgifterna användas för att 

förhindra brott. 

4.3.1 Allmänt om 27 kap. 23 a § RB 

Uppgifter om förestående brott 

Enligt bestämmelsen får uppgifter om förestående brott alltjämt användas för 

att förhindra brott. Anledningen till att överskottsinformation får användas fritt 

i detta syfte är att intresset av att förhindra brott anses vara starkare än intresset 

av att utreda begångna brott. Detta mot bakgrund av att målsägandeintresset 

väger extra tungt i dessa fall.121 För att ett brott ska betraktas som förestående 

krävs det enligt författningskommentaren att brottet kan befaras komma att 

fullbordas inom en snar framtid. Det förutsätter emellertid inte att brottet har 

nått den punkt där ansvar för försök, förberedelse eller stämpling inträder.122  

 
120 Jämför med den bevisförbudsregel som föreslogs i promemorian från 2003, prop. 

2004/05:143, s. 36-38. 
121 Ds 2003:13, s. 84, se även prop. 2004/05:143, s. 39.  
122 Enligt författningskommentaren omfattas även uppgifter om straffbara eftergärningar som 

ännu inte genomförts, prop. 2004/05:143, s. 51. Exempel på när ett brott är påväg att begås finns 

i förarbetena, se prop. 2004/05:143, s. 39. 
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 En oklarhet som inte behandlas i förarbetena är om informationen måste ha 

samband med ett konkret brott eller om överskottsinformation får användas 

för att förebygga brott i allmänhet. Enligt Lindberg talar mycket för att lagstif-

tarens avsikt har varit att informationen måste röra ett konkret brott. Att tillåta 

användning av överskottsinformation för att förebygga brott i allmänhet skulle 

innebära en stor risk för att begränsningarna som stadgas i aktuell bestämmelse 

kringgås.123 

 Trots att det inte finns några formella hinder mot att använda överskottsin-

formation för att förhindra brott enligt nu gällande reglering ligger det i sakens 

natur att risken för att tvångsmedelsanvändningen avslöjas måste vägas mot vad 

som står att vinna med att förhindra brottet och vid en sådan avvägning torde 

resultatet bli att möjligheten endast utnyttjas vid allvarligare brott. 

 

Förutredning  

Även om den information som kommit till polis och åklagares vetskap inte är 

tillräcklig för att inleda en förundersökning, kan dessa uppgifter ibland ge an-

ledning att vidta kompletterande åtgärder.124 Möjligheten att företa en så kallad 

förutredning diskuterades bland annat i promemorian från 2003. Under rubri-

ken ”Förutredning” konstaterades att en sådan utredning måste hållas inom 

snäva ramar samt att det ska vara fråga om summariska åtgärder som syftar till 

att komplettera påstådda eller redan inhämtade uppgifter för att utöka besluts-

underlaget i förundersökningsfrågan. Som exempel nämns i promemorian att 

en anmälan om ett begånget brott kan ge polisen anledning att vända sig till 

målsäganden för att bekräfta uppgifterna.125  

 Mot bakgrund av de begränsade åtgärder som en förutredning har att er-

bjuda kunde promemorians utredare inte finna några beaktansvärda intressen 

som talade mot att överskottsinformation skulle få läggas till grund för sådana 

utredningar.126 I propositionen anslöt sig regeringen till vad som anförts i pro-

memorian och tillade att det därtill inte fanns något behov av att reglera an-

vändning av överskottsinformation vid förutredning i lag.127 

 Något som däremot inte behandlas i förarbetena är om överskottsinformat-

ion som använts i en förutredning senare får läggas till grund för en förunder-

sökning och därefter åberopas i en rättegång. I förarbetena har regeringen be-

tonat att möjligheten att använda överskottsinformation i en förutredning inte 

får användas för att kringgå förbudet att använda uppgifterna för att inleda en 

 
123 Ytterligare en fråga som uppstår är om, och i så fall hur, överskottsinformation som har an-

vänts för att förhindra brott får utnyttjas om brottet inte kommer kunna stoppas, se Lindberg, s. 

818.  
124 Notera att begränsningarna endast gäller i de fall polis och åklagare enbart har överskottsin-

formation att tillgå, se författningskommentaren till 27 kap. 23 a § RB, prop. 2004/05:143, s. 51. 
125 En förutredning får inte ha karaktären av en brottsutredning, se JO 1997/98, s. 98ff. 
126 Ds 2003:13, s. 85-86. 
127 Jämför med vad som gäller förundersökningar, prop. 2004/05:143, s. 39f. 
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förundersökning.128 Enligt Lindberg är det därmed rimligt att utgå ifrån att lag-

stiftarens avsikt har varit att uppgifter som tillförts en förutredning inte får 

användas som grund för att inleda förundersökning. Däremot finns det inget 

förbud mot att använda uppgifterna som bevisning i en rättegång.129  

 

Vad menas med ”annat brott”?    

Antingen avser överskottsinformationen ett brott som redan är föremål för 

förundersökning, eller så avser uppgifterna ett ”annat brott” som inte ingår i 

någon pågående utredning. Eftersom begränsningarna att inleda förundersök-

ning endast gäller i de fall uppgifterna avser ett annat brott finns det anledning 

att undersöka vad som menas med begreppet.  

 Enligt författningskommentaren sker bedömningen utifrån en jämförelse 

mellan överskottsbrottet och de omständigheter som legat till grund för 

tvångsmedelsbeslutet. För att rätten ska meddela ett tvångsmedelsbeslut krävs 

normalt att brottsmisstanken har konkretiserats. Det innebär att rätten måste ha 

preciserat vem som är misstänkt för brottet, tid och plats där brottet har förö-

vats och andra omständigheter som är behövliga för brottets igenkännande. I 

de flesta fall bör det inte finnas någon tvekan om när överskottsinformationen 

rör ett annat brott. Till exempel om domstolen har tillåtit användning av ett 

hemligt tvångsmedel på grund av misstanke om ett narkotikabrott och vid an-

vändningen av tvångsmedlet har det kommit fram uppgifter om ett stöld-

brott.130 Ibland är saken emellertid svårare att avgöra. Så är fallet om det finns 

ett samband mellan det brott som tvångsmedelsbeslutet avser och överskotts-

brottet. Det visar sig kanske att brottet som legat till grund för tvångsmedelsbe-

slutet endast utgör ett led i en avsevärt mer omfattande brottslighet. Eller att 

det kommer fram uppgifter som tyder på att det finns en annan gärningsman 

eller fler gärningsmän. Även om det inte finns något direkt samband mellan 

brotten, kan det förekomma att en och samma uppgift har betydelse för flera 

utredningar. Det kan till exempel komma fram uppgifter som tyder på att den 

misstänkte är oskyldig till det brott som ligger till grund för tvångsmedelsbeslu-

tet, eftersom att denne vid den aktuella tidpunkten begick ett annat brott. I 

författningskommentaren anges att om det finns ett samband mellan brotten 

eller om uppgiften i fråga har betydelse för flera utredningar får uppgifterna 

användas utan begränsningar.131 

 

Särskilda skäl 

Möjligheten för polis och åklagare att åberopa särskilda skäl infördes som en 

säkerhetsventil för de fall ett väsentligt allmänt intresse talar för att en förun-

dersökning bör inledas. Syftet med införandet av undantagsregeln tycks ha varit 

 
128 Prop. 2004/05:143, s. 51. 
129 Jämför med principerna om fri bevisföring och fri bevisvärdering, Lindberg, s. 819. 
130 Ds 2003:13, s. 58. 
131 Ds 2003:13, s. 59. 
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att begränsningarna inte ska hindra att brott som uppfattas som särskilt 

straffvärda ska kunna utredas och lagföras.132 Som exempel på brott där undan-

tagsregeln kan tillämpas nämns i förarbetena, övergrepp i rättssak, falsk angi-

velse och förgripelse mot tjänsteman.133 Vidare anges att särskilda skäl kan anses 

föreligga när polisen på goda grunder misstänker att ett betydligt mer allvarligt 

brott har begåtts än det överskottsbrott som är aktuellt.134 Därtill har det i 

Åklagarmyndighetens RättsPM hävdats att den omständigheten att ett brott är 

svårutrett eller svårupptäckt bör kunna utgöra särskilda skäl.135 En fråga som 

aktualiserats på senare år är också om den misstänktes särskilda funktion eller 

ställning i samhället kan anses innebära att det finns ett allmänt intresse av att 

brottet lagförs.136  

  

Särskilda regler för användning av överskottsinformation från HRA 

För att få använda överskottsinformation som uppkommit till följd av HRA 

krävs att brottet antingen är angivet i 20 d § eller att det är föreskrivet fängelse i 

tre år eller däröver. Möjligheterna att använda överskottsinformation från HRA 

är därmed betydligt snävare än vad som gäller för de andra hemliga tvångsmed-

len. Anledningen till detta är att användningen av HRA anses extra integritets-

känslig, sedan ett större antal okända personer kan komma att avlyssnas.137  

4.3.2 Vem beslutar om användningen av överskottsinformation?  

Det är förundersökningsledaren som ansvarar för utredningsunderlaget i en 

förundersökning inklusive sådana uppgifter som inhämtats genom tvångsmedel. 

Det är således förundersökningsledaren som ska besluta om användningen av 

överskottsinformation. Både polis och åklagare kan vara förundersökningsle-

dare. Om saken inte är av enkel beskaffenhet och om det finns en skäligen 

misstänkt eller om det i annat fall är påkallat av särskilda skäl följer dock av 23 

 
132 Lindberg, s. 817. 
133 Prop. 2004/05:143, s. 51f. 
134 Ett exempel som nämns i förarbetena är om det kommer till polisens kännedom att en person 

innehar ett fåtal barnpornografiska bilder, se författningskommentaren till 27 kap. 23 a § RB, 

prop. 2004/05:143, s. 51. 
135 Åklagarmyndighetens RättsPM 2018:8 s. 13.  
136 Frågan uppmärksammades i ett fall som rörde ett justitieråds sexköp och där den huvudsakliga 

bevisningen utgjordes av överskottsinformation, se Lindberg, s. 817. 
137 I den fortsatta framställningen görs ingen åtskillnad på HRA och resterande hemliga tvångs-

medel. Notera dock att när 27 kap. 23 a § RB infördes 2005 omfattades inte HRA, utan endast 

HAK, HÖK och HKÖ. Att regleringen skulle omfatta även överskottsinformation som fram-

kommit vid verkställighet av HRA föreslogs först i Utredningen om hemliga tvångsmedels betän-

kande från 2012, SOU 2012:44, s. 691 men infördes inte förrän senare genom prop. 2013/14:237. 

Tillägget i 27 kap. 23 a § RB angående HRA innebär en utvidgning jämfört med vad som gällde 

tidigare, men begränsar fortfarande möjligheterna att använda överskottsinformation från detta 

tvångsmedel till de allra grövsta brotten. För en mer ingående diskussion kring skillnaderna mel-

lan HRA och de andra hemliga tvångsmedlen, se SOU 2018:61, s. 179.  
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kap. 3 § RB att förundersökningen ska ledas av en åklagare.138 Därtill finns rikt-

linjer i Riksåklagarens författningssamling som anger att när det blir aktuellt att 

använda hemliga tvångsmedel ska en åklagare utses till förundersökningsle-

dare.139 Som nämnts i inledningen har utredningen, vars betänkande presentera-

des 2018, föreslagit att möjligheten att använda överskottsinformation som 

härrör från hemliga tvångsmedel ska förenas med ett krav på åklagarbeslut. 

Förslaget i denna del innebär dock endast ett förtydligande av vad som redan 

gäller idag.140 

 

 

 
138 Jämför med förfarandereglerna i FUK. 
139 RÅFS 1997:12, ds 2003:13, s. 27 och prop. 2004/05:143, s. 14. 
140 Mer om detta i kap 6.1. och kap. 7.3.3. 
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5 Motiven till 27 kap. 23 a § RB 

5.1 Historisk tillbakablick  

Tidigare överväganden och förslag 

Frågan om användning av överskottsinformation har behandlats i ett flertal 

statliga utredningar genom åren varvid flera olika lösningar har förordats.141 

Övervägandena och förslagen har dock främst rört de hemliga tvångsmedlen. 

När frågan uppmärksammades för första gången någon gång under 1940-talet 

var den allmänna uppfattningen att överskottsinformation fick användas syn-

nerligen restriktivt.142 Detta förefaller ha varit utgångspunkten även i ett senare 

lagstiftningsärende från 1970-talet som gällde hemlig telefonavlyssning. I denna 

utredning var inställningen att överskottsinformation skulle få användas endast 

om den hade en direkt koppling till det brott som var föremål för förundersök-

ning.143 I en annan utredning, vars förslag presenterades året därpå, anslöt sig 

föredragande departementschefen till denna uppfattning och tillade att detta 

främst torde vara aktuellt vid organiserad narkotikabrottslighet.144 I ett yttrande 

till Justitieutskottet över denna utredning ifrågasatte dock Lagrådet om inte 

bestämmelserna i regeringsformen uppställer krav på lagstöd för en sådan an-

vändning.145 I ett svar från Konstitutionsutskottet angavs att trots att bestäm-

melserna i regeringsformen inte verkar ta sikte på användningen av överskotts-

information, regleras frågor om överskottsinformation företrädesvis i lag mot 

bakgrund av det integritetsskydd som uppställs i regeringsformen. Denna syn 

på användningen av överskottsinformation var till synes oförändrad fram till 

1980-talet när Tvångsmedelskommittén presenterade sitt huvudbetänkande 

enligt vilket möjligheterna att använda viss överskottsinformation skulle be-

gränsas med hänvisning till risken för missbruk från de brottsbekämpande 

myndigheternas sida. I den efterföljande propositionen, som grundade sig på 

betänkandet, resonerade den föredragande departementschefen enligt följande. 

Det är en given utgångspunkt att tvångsmedel inte får användas i syfte att få 

fram överskottsinformation, däremot kan sådana uppgifter användas utan be-

gränsning i lag så länge de erhållits av en slump. Samhällets tillika brottsoffrets 

 
141 Läs mer om hur inställningen till användningen av överskottsinformation har utvecklats i 

svensk rätt, ds 2003:13, s. 23f och prop. 2004/05:143, s. 32f.  
142 Mer om den historiska bakgrunden i ds. 2003:13, s. 23ff och Fitger, s. 23:59.  
143 SOU 1975:95, s. 106. 
144 SOU 1975/76:202, s. 39. 
145 Här avses främst 2 kap. 6 § och 2 kap. 21 § RF, se bet. 1976/77:JuU20. 
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intresse av en effektiv brottsbekämpning är lika starkt oavsett hur ett brott 

uppdagas. En misstänkt person kan inte beaktas som mer skyddsvärd enbart på 

grund av att bevisningen utgör överskottsinformation. Därtill fanns det enligt 

departementschefens förmenande flera aspekter som talade mot en lagreglerad 

begränsning, varför frågan överlämnades till praxis.146 

5.2 Vilka skäl föranledde begränsningarna?    

Vid en närmare genomgång av tidigare utredningar på området kan utläsas i 

huvudsak tre intressen, utöver intresset av en effektiv brottsbekämpning, som 

synes ha haft stor betydelse för frågan om överskottsinformation. Det första är 

intresset av att förebygga missbruk från de brottsbekämpande myndigheternas 

sida. Det andra är enskildas intresse av personlig integritet och rättssäkerhet. 

Det tredje är intresset av att Sveriges lagstiftning ska uppfylla kraven enligt 

Europakonventionen. I förarbetena till 27 kap. 23 a § RB görs dock ingående 

överväganden som resulterar i slutsatsen att varken risken för missbruk, integri-

tetsintresset eller innehållet i Europakonventionen utgör tillräckliga skäl för en 

lagreglerad begränsning av användningen av överskottsinformation. Istället 

verkar det huvudsakliga skälet ha varit att de brottsbekämpande myndigheterna 

inte har något generellt behov av att använda överskottsinformation.  

5.2.1 Ds 2003:13 och prop. 2004/05:143 

I promemorians sjätte kapitel under rubriken ”Behov av klara och tydliga reg-

ler” konstaterar utredarna inledningsvis att frågan om överskottsinformation 

bör regleras i lag när det gäller de hemliga tvångsmedlen. Detta mot bakgrund 

av de krav som uppställs i regeringsformen och Europakonventionen.147 Däref-

ter går promemorians utredare vidare till att behandla frågan huruvida möjlig-

heterna att använda överskottsinformation bör begränsas. Härvid behandlas 

risken för missbruk, integritetsintresset, kraven enligt Europakonventionen och 

slutligen avsaknaden av behov. Motsvarande resonemang återfinns i proposit-

ionens femte kapitel under rubriken ”Skälen för regeringens förslag”. 

 

Risken för missbruk 

Uppfattningarna om huruvida det kan sägas finnas en beaktansvärd risk för 

missbruk av tvångsmedelsbestämmelserna skiljer sig såväl mellan tidigare ut-

redningar som mellan olika länder. I en del utredningar har risken för missbruk 

behandlats enbart som en teoretisk fråga och i andra har missbruksaspekten 

 
146 Prop. 1988/89:124. 
147 Se vilka ytterligare skäl som anfördes för behovet av en lagreglering av användningen av över-

skottsinformation, ds 2003:13, s. 55f. 
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inte berörts alls.148 I Tvångsmedelskommitténs huvudbetänkande å andra sidan 

ansågs missbruksrisken i sig motivera en regel som förbjuder användningen av 

överskottsinformation.149 Kommitténs ordförande Bertil Wennergren reserve-

rade sig dock mot vad som yttrades i huvudbetänkandet och anförde för egen 

del att risken för missbruk inte kunde läggas till grund för en begränsning av 

användningen av överskottsinformation.150 

 När det gäller den praktiska tillämpningen av hemliga tvångsmedel har pro-

memorian och propositionen utgått ifrån och analyserat de erfarenheter som 

redovisats av den norska Lundkommisjonens och SÄPO.151 I sina rapporter har 

nämnda myndigheter framhållit att bristen av tydliga och precisa regler kan 

innebära risk för att de brottsbekämpande myndigheternas intresse av en effek-

tiv brottsbekämpning ges företräde framför den enskildes intresse av personlig 

integritet och rättssäkerhet. När det gäller uppgifter om begångna brott fanns 

det emellertid ingenting som tydde på att överskottsinformation avsiktligen 

eftersöks på så vis att de brottsbekämpande myndigheterna vilseleder domsto-

len genom att felaktigt påstå att en utredning avser ett annat allvarligare brott än 

det som egentligen ska utredas. Vidare framhölls både i promemorian och i 

propositionen att skulle ett sådant försök lyckas beror det troligen på brister i 

domstolens prövning och inte på hur frågan om överskottsinformation är regle-

rad. Dessutom skulle ett sådant agerande med all säkerhet leda till ansvar för 

tjänstefel för polisen eller åklagaren i fråga. Båda utredningarna anslöt sig där-

med till Wennergrens uppfattning, att risken för missbruk inte är en faktor som 

bör läggas till grund för en begränsning av möjligheten att använda överskotts-

information avseende begångna brott. Som Wennergren uttryckt sig i sin reser-

vation är risken för missbruk ”en absurd tanke, utan förankring i den svenska 

verkligheten.”152 

 Utöver det nu anförda framhöll promemorian och propositionen följande 

angående risken för missbruk. I svensk rätt finns sedan många år tillbaka regler 

som tillkommit i syfte att förebygga missbruk av tvångsmedel. Dessa regler 

återfinns framförallt i regeringsformen och rättegångsbalken men också i andra 

lagar som reglerar straffprocessuella tvångsmedel.153 I de enskilda tvångsme-

delsbestämmelserna finns dessutom utförliga regler om tvångsmedlens bety-

delse, användningens omfattning och längd, materiella förutsättningar samt 

 
148 Ds 2003:13, s. 62f. 
149 I sitt betänkande utgick Tvångsmedelskommittén från vad som kallas preventionshänsynen, se ds 

2003:13, s. 62-63. 
150 Ds 2003:13, s. 63. 
151 norska Lundkommisjonens är Norges motsvarighet till SÄPO. 
152 De slutsatser som nu redovisats kunde enligt promemorian och propositionen dras även 

beträffande risken för att ett tvångsmedelsbeslut som erhållits i enlighet med bestämmelserna 

används på ett sätt som inte överensstämmer med bestämmelsens innehåll. 
153 Härvid kan upplysas om att sedan aktuella förarbeten skrevs har det tillkommit ytterligare 

regler av detta slag jämte ett antal nya kontroll organ med uppgift att utöva tillsyn över använd-

ningen av hemliga tvångsmedel, se ovan i kap. 2.1.  
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regler om vilka organ som är behöriga att tillämpa tvångsmedelsbestämmelser-

na. Därtill finns ett antal straffprocessrättsliga principer som de brottsbekäm-

pande myndigheterna har att ta hänsyn till under brottmålsprocessen.154 Det 

finns också ett betydande regelverk rörande personuppgiftsbehandling och 

sekretess. Det finns således goda garantier för att tvångsmedlen inte missbru-

kas. Det saknas också skäl att betvivla de brottsbekämpande myndigheterna, 

domstolarna och andra kontrollorgan eller att misstänka att hemliga tvångsme-

del används på ett otillåtet sätt eller icke avsett sätt.155  

 

Integritetsintresset  

I promemorian hänvisas till Wennergrens reservation i sin helhet när det gäller 

integritetsintressets betydelse i detta sammanhang.156 Inledningsvis framhåller 

Wennergren att det är viktigt att lagstiftningen värnar om enskildas personliga 

integritet. Detta gäller särskilt regleringen av de hemliga tvångsmedlen sedan 

användningen av dessa vanligen innebär ett intrång i den enskildes privatliv. 

Mot denna bakgrund bör hemliga tvångsmedel användas med stor försiktighet 

så att den enskilde inte utsätts för onödig skada eller olägenhet. Integritetsin-

tresset talar därmed för en begränsning av användningen av överskottsinform-

ation. Enligt Wennergren bör detta skydd emellertid inte omfatta den enskildes 

intresse av att inte bli avslöjad som brottsling. Att skydda brottslingars integritet 

skulle ske på bekostnad av brottsoffren. I huvudbetänkandet har majoriteten 

resonerat att det skulle vara stötande om uppgifter om ett lindrigt brott som 

uppdagats vid användning av ett hemligt tvångsmedel skulle få användas i en 

förundersökning trots att polisen inte får tillgripa tvångsmedlet för att utreda 

brottet i fråga. Wennergren ställer sig dock kritisk till varför det under några 

omständigheter skulle vara stötande att avslöja en brottsling bara för att brottet 

uppdagas av en slump i samband med utredningen av ett annat brott.  

 Utöver de synpunkter som framförts av Wennergren gör promemorians 

utredare följande tillägg. Själva integritetsintrånget sker inte bara vid den tid-

punkt när övervakningen eller avlyssningen sker, utan det kan anses föreligga 

ett skyddsintresse som bör tillvaratas varje gång informationen används i det 

efterföljande skedet. Det är heller inte givet att integritetsintresset alltid måste 

beaktas som underordnat. När det gäller information avseende ett bagatellartat 

brott kan intresset av att utreda och lagföra brottet anses vara så begränsat att 

det inte är motiverat att integritetsintresset får ge vika. Detta kan vara ett skäl 

att införa en nedre gräns för när överskottsinformation får användas. Frågan 

kan också lösas i praxis genom att domstolarna ställer högre krav vid bevisvär-

deringen när bevisningen grundar sig enbart på överskottsinformation. Denna 

intressekonflikt gäller dock främst information som inhämtats på olaglig väg 

 
154 Se kap 2.3 om ändamåls-, behovs-, och proportionalitetsprincipen.  
155 Ds 2003:13, s. 62-68 och prop. 2004/05:143, s. 32-35. 
156 Trots att regeringen inte uttryckligen refererar till Wennergrens reservation, är det påtagligt att 

resonemanget som framförs i propositionen är hämtat därifrån.  
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och har därmed mindre betydelse när det gäller överskottsinformation som per 

sin definition förekommer slumpmässigt. Det föregående leder såväl promemo-

rian som propositionen till slutsatsen att integritetsintresset inte är en faktor 

som bör påverka i vilken utsträckning överskottsinformation ska få användas. 

Detta är fallet oavsett om överskottsinformationen avser den person som varit 

föremål för förundersökning eller annan.157  

 

Europakonventionen  

Artikel 8 uppställer inget förbud mot att använda överskottsinformation från 

hemliga tvångsmedel i brottsutredande syfte och Europadomstolen har inte 

hävdat att en sådan användning är otillåten. Av domstolens praxis följer istället 

att det är upp till varje konventionsstat att avgöra i vad mån en inskränkning är 

nödvändig, exempelvis för att kunna utreda och bekämpa brott. Det finns inte 

heller något föreskrivet i artikel 6 som ger anledning att begränsa möjligheten 

att använda överskottsinformation i brottsutredande syfte.158 

 

Inget generellt behov av att använda överskottsinformation 

Såväl promemorian som propositionen kommer således fram till slutsatsen att 

varken risken för missbruk, integritetsintresset eller innehållet i Europakonvent-

ionen utgör tillräckliga skäl för en lagreglerad begränsning av användningen av 

överskottsinformation.159 Däremot har det under lagstiftningsarbetet fram-

kommit uppgifter som tyder på att de brottsbekämpande myndigheterna sällan 

har något behov av att använda överskottsinformation i brottsutredande syfte 

när det gäller brott av ringa beskaffenhet.160  

  Under rubriken ”Sammanfattning och slutsatser” i promemorians sjätte 

kapitel anges flera skäl till det. Framförallt beror det på att polisen inte har re-

surser att utreda alla brott som kan uppdagas vid användning av hemliga 

tvångsmedel. Ett annat skäl är att det i vissa fall kan innebära skada för den 

pågående förundersökningen eller för framtida utredningar att inleda en förun-

dersökning avseende överskottsbrottet. Dessutom upplevs det inte som skäligt 

att åberopa en uppgift som framkommit vid användning av ett hemligt tvångs-

medel för att styrka ett så lindrigt brott som exempelvis snatteri. Att tillåta en 

användning som de brottsbekämpande myndigheterna inte har något behov av 

saknade fog och att införa en nedre gräns ansågs snarast vara en etisk fråga.161 

Även propositionen anslöt sig till detta resonemang och föreslog i linje härmed 

 
157 Ds 2003:13, s. 68-79.  
158 Ds 2003:13, s. 60 och prop. 2004/05:143, s. 35. 
159 Någon sådan begränsning finns inte heller i de flesta andra länder, se jämförelsen med ut-

ländsk rätt i promemorians fjärde kapitel under rubriken ”Innehållet i utländsk rätt”, ds 2003:13, 

s. 25ff. 
160 Ds 2013:13, s. 82 och prop. 2004/05:143, s. 35f. 
161 Ds 2003:13, s. 52 och 82ff. 
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att begränsningarna att inleda förundersökning skulle uppställas enbart för brott 

av mindre allvarligt slag.162  

 Vid bestämmandet av en nedre gräns har utredarna utgått från brottens 

straffskalor. I promemorian diskuterades flera alternativ. Ett förslag var att 

begränsa användningen av överskottsinformation avseende rena bötesbrott och 

ett annat var att begränsa användningen för brott med böter eller högst 2 års 

fängelse i straffskalan. Slutligen kom promemorian fram till att överskottsin-

formation skulle få användas endast om överskottsbrottet föreskriver minst ett 

års fängelse och om det kan antas att brottet inte föranleder endast böter, vilket 

överensstämmer med den gräns som gäller för häktning enligt 24 kap. 1 § RB. 

Detta förslag förespråkades även av regeringen tillsammans med samtliga re-

missinstanser, med undantag för den Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala 

Universitet som ansåg att den föreslagna gränsen skulle innebära att bestäm-

melsen skulle få en obefogat stor räckvidd och därmed innefatta alltför stora 

risker avseende den personliga integriteten och rättssäkerheten.163  

5.2.2 Lagrådets remissyttrande 

I ett remissyttrande har Lagrådet framfört kritik mot regeringens förslag att 

införa lagreglerade begränsningar i möjligheten att använda överskottsinformat-

ion från hemliga tvångsmedel. Inledningsvis har Lagrådet framhållit att be-

gränsningarna att inleda förundersökning är ägnade att vålla tillämpningspro-

blem. En anledning till detta är att överskottsinformation, trots begränsningar-

na, får användas för att inleda en förutredning, vartefter en förundersökning 

senare kan inledas på grund av vad som framkommit vid förutredningen. Mot 

bakgrund av de otydligheter som regleringen innebär är det enligt Lagrådet 

rimligt att kräva att skälen för begränsningar av detta slag är starka. Härvid läg-

ger Lagrådet särskild vikt vid att regeringen gjort ingående överväganden som 

resulterat i slutsatsen att varken risken för missbruk, integritetsintresset eller 

innehållet i Europakonventionen utgör tillräckliga skäl för att införa en be-

gränsning av användningen av överskottsinformation avseende mindre allvar-

liga brott. De skäl som anförts för införandet av en sådan begränsning utgörs 

istället av rimlighetsöverväganden samt det faktum att de brottsbekämpande 

myndigheterna inte tycks ha något generellt behov av att använda sådan in-

formation i brottsutredande syfte. Lagrådet ifrågasätter därmed om de åbero-

pade skälen är tillräckligt starka för att motivera begränsningarna. Därtill är det 

enligt Lagrådet en nackdel att den föreslagna bestämmelsen inte omfattar över-

skottsinformation från användning av öppna tvångsmedel, som exempelvis 

husrannsakan.164 

 
162 Prop. 2004/05:143, s. 17f och 36ff. 
163 Ds 2003:13, s. 83f och prop. 2004/05, s. 31 och 37. 
164 Se prop. 2004/05:143, s. 30 och Lagrådets remissyttrande. 



 46 

 

 

 

5.3 Skillnader mellan de hemliga och de öppna 
tvångsmedlen jämte postkontroll 

De hemliga tvångsmedlen intar en särskild ställning i förhållande till övriga 

straffprocessuella tvångsmedel. Detta grundar sig i att såväl prövningen som 

verkställigheten av de hemliga tvångsmedlen sker utan den berördes vetskap. 

Det kan jämföras med husrannsakan och postkontroll som ibland används utan 

att den misstänkte vet någonting i förväg. Skillnaden ligger i att vid användning 

av husrannsakan och postkontroll ska den misstänkte underrättas i efterhand 

om att tvångsmedlet har använts.165 Det är således inte lagstiftarens avsikt att 

tvångsmedelsanvändningen ska förbli en hemlighet i dessa fall.166  

 En annan skillnad mellan de hemliga tvångsmedlen och husrannsakan är att 

de förra kännetecknas av ett mer bestående tillstånd medan det senare upphör 

efter en kortare tid. Dessutom kräver de hemliga tvångsmedlen oftast ett beslut 

för att upphöra medan en husrannsakan upphör så snart den är genomförd. 

Hemliga tvångsmedel kategoriseras således som perdurerande och husrannsa-

kan som momentant.167 När det gäller de hemliga tvångsmedlen och postkon-

troll torde den största skillnaden bestå i att postkontroll under förundersökning 

inte ger de brottsbekämpande myndigheterna tillgång till någon omfattande 

information.168 Som tidigare nämnts innebär postkontroll endast att rätten får 

förordna att en försändelse ska kvarhållas fram till dess att frågan om beslag har 

avgjorts. Den enda informationen som tvångsmedlet ger är sålunda att en för-

sändelse har skickats till mottagaren. Däremot innebär tvångsmedlet ökade 

möjligheter att beslagta och därmed undersöka och granska försändelser utan 

den misstänktes vetskap. Därtill kan det vid bedömningen av huruvida en för-

sändelse ska beslagtas uppdagas uppgifter om till exempel vilka personer som 

korresponderar med varandra. 

5.3.1 Vad motiverade en åtskillnad i reglering?  

Det är i huvudsak de nu angivna skillnaderna som tycks ha föranlett en åtskill-

nad mellan de hemliga och de öppna tvångsmedlen jämte postkontroll när det 

gäller regleringen av överskottsinformation. I promemorian från 2003 motive-

rades avgränsningen mycket kortfattat med att de hemliga tvångsmedlen är just 

 
165 28 kap. 7 § RB. 
166 Även fast det finns bestämmelser om underrättelseskyldighet även för de hemliga tvångsmed-

len, är dessa förenade med betydande undantag. Eftersom de hemliga tvångsmedlen pågår under 

en längre sammanhängande tid innebär dessutom underrättelseskyldigheten i dessa fall att under-

rättelsen sker långt efter om man jämför med postkontroll och husrannsakan, se 27 kap. 31-33 §§ 

RB.  
167 Bestämmelserna om husrannsakan finns i 28 kap. RB. För en redogörelse av de regler som 

gäller för husrannsakan, se Ekelöf, s. 112ff, Fitger, s. 28:3ff, Lindberg, s. 562ff och Westerlund, s. 

182ff. 
168 Jämför med postkontroll enligt preventivlagen.  
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hemliga medan användningen av de öppna tvångsmedlen är avsedda att komma 

till den berördes kännedom genom underrättelse.169 I den efterföljande propo-

sitionen anslöt sig utredarna till promemorians inställning och tillade följande. 

En åtskillnad i reglering är motiverad då Europadomstolens praxis rörande 

artikel 8 i Europakonventionen i detta avseende framförallt rör användningen 

av hemliga tvångsmedel. Dessutom är det vid användning av de hemliga 

tvångsmedlen som frågor om personlig integritet och rättssäkerhet är särskilt 

framträdande. Enligt regeringen framstod det därför som ”mest angeläget” att 

reglera användningen av överskottsinformation som härrör från verkställighet 

av hemliga tvångsmedel.170  

 Vid utarbetandet av 2005 års lagändringar var det några remissinstanser som 

hade invändningar mot en reglering som skulle omfatta endast vissa tvångsme-

del. Göteborgs tingsrätt och Rikspolisstyrelsen uttalade att behovet av en regle-

ring avseende de öppna tvångsmedlen borde övervägas ytterligare. SÄPO ifrå-

gasatte om det fanns grund för att behandla de hemliga och de öppna tvångs-

medlen annorlunda. Även Lagrådet anförde att det var ”mindre tillfredsstäl-

lande” med en bestämmelse som inte omfattar överskottsinformation från 

användning av öppna tvångsmedel.171  

 I det nya betänkandet från 2018 har åtskillnaden i reglering avseende de 

hemliga och de öppna tvångsmedlen ifrågasatts ytterligare. Det kan argumente-

ras att integritetsaspekten är särskilt framträdande när det gäller hemliga 

tvångsmedel jämfört med öppna tvångsmedel, eftersom den enskilde i dessa fall 

inte underrättas om att informationen har inhämtats och därmed inte heller kan 

bemöta eventuella anklagelser om brott. Mot detta kan emellertid anföras att 

det inte enbart är de hemliga tvångsmedlen som verkställs utan den misstänktes 

vetskap. Huvudparten av en förundersökning fortgår utan att den enskilde un-

derrättas. Rätten till insyn i utredningen inträder först när den enskilde under-

rättas om misstake om brott enligt 23 kap. 18 § RB.172  

5.3.2 Bör 27 kap. 23 a § RB tillämpas analogt? 

Något som bland annat Fitger har ansett kunna vålla viss oklarhet med den 

nuvarande regleringen är om begränsningarna som stadgas i 27 kap. 23 a § RB 

 
169 Ds 2003:13, s. 56. 
170 I propositionen anges uttryckligen att en anledning till att behovet av en reglering av över-

skottsinformation avseende de öppna tvångsmedlen och postkontroll inte utreddes var att det 

saknades beredningsunderlag för att överväga en sådan reglering. Fråga uppstår om regeringen 

hade utrett behovet av en reglering avseende de öppna tvångsmedlen, förutsatt att det hade 

funnits underlag, prop 2004/05:143, s. 30f. 
171 Se prop. 2004/05:143, s. 30 och Lagrådets remissyttrande. En tänkbar anledning till att inte 

postkontroll omfattas av regleringen är att det inte ger de brottsbekämpande myndigheterna 

tillgång till någon omfattande information. Det går emellertid inte att säga med säkerhet sedan 

detta inte omnämns i förarbetena. 
172 SOU 2018:61, s. 179-180.  
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bör tillämpas analogt i fråga om de öppna tvångsmedlen och postkontroll. 

Detta skulle innebära att en förundersökning får inledas endast om brottet är av 

en viss svårighetsgrad eller om det finns särskilda skäl.173 För att kunna bedöma 

vad lagstiftaren hade för intentioner i denna fråga finns det skäl att analysera de 

motiv som föranledde införandet av nämnda begränsningar.  

 Som nämnts ovan motiverades begränsningarna av rimlighetsöverväganden 

samt det förhållandet att det inte ansågs finnas något behov av användningen. 

Enligt Fitger går skälen knappast att förstå fullt annat än mot bakgrund av hur 

de hemliga tvångsmedlen används i praktiken. Detta kan då jämföras med hur 

situationen oftast ser ut vid användandet av till exempel husrannsakan. Om det 

händer att en polisman påträffar ett vapen eller stöldgods, trots att det är något 

annat som eftersöks, finns det mot den nu angivna bakgrunden enligt Fitger 

inte grund för att tillämpa begränsningarna i 27 kap. 23 a § RB analogt. Om det 

framkommer överskottsinformation vid verkställighet av en husrannsakan bör 

alltså en förundersökning inledas i enlighet med de vanliga reglerna i 23 kap. 

RB.174 

 
173 Fitger, s. 23:60a. 
174 Fitger, s. 23:60b. 
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6 SOU 2018:61  

 

6.1 Utredningens slutsatser och förslag    

Begränsningarna som stadgas i 27 kap. 23 a § RB är enligt utredningen inte 

förenliga med regeringsformen och Europakonventionen. Bestämmelsen är inte 

tillräckligt tydlig och därtill saknas lagstöd för viss användning. Med anledning 

av detta har utredningen föreslagit en ny reglering som innebär utvidgade möj-

ligheter att använda överskottsinformation.175 Enligt den nya bestämmelsen ska 

överskottsinformation som härrör från hemliga tvångsmedel få användas även 

för andra ändamål än de som legat till grund för tvångsmedelsbeslutet. Till 

skillnad mot vad som gäller enligt nuvarande reglering ska det inte finnas några 

begränsningar att inleda en förundersökning eller annan utredning avseende 

överskottsbrottet. Begränsningar som följer av andra lagar, till exempel PL och 

OSL, samt av proportionalitetsprincipen ska fortsatt gälla. Dessa utvidgade 

möjligheter ska också förenas med ett krav på åklagarbeslut. Vidare föreslår 

utredningen att ett tillägg ska göras så att postkontroll omfattas av bestämmel-

sen. Förslaget förväntas enligt utredningen bidra till ett förstärkt skydd för den 

personliga integriteten och rättssäkerheten. Detta i form av tydligare och mer 

precisa regler för hur överskottsinformation får användas. Förslaget väntas 

också leda till att brottsuppklaringen ökar.176  

6.2 Överväganden   

I det följande återges en sammanfattning av utredningens överväganden beträf-

fande regleringen av överskottsinformation. Övervägandena består huvudsakli-

gen av en analys av aktuella förarbeten och de skäl som anförts för att begränsa 

användningen av överskottsinformation. Därefter följer en diskussion kring 

utformningen av en ändrad bestämmelse. Betänkandet avslutas med en be-

skrivning av vad utredningens förslag kan tänkas innebära. 

 

 
175 SOU 2018:61, s. 19.  
176 SOU 2018:61, s. 21 och 167. 
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Inget generellt behov 

Som nämnts tidigare var de överväganden som föranledde begränsningarna i 27 

kap. 23 a § RB att det inte fanns något generellt behov hos de brottsutredande 

myndigheterna att använda överskottsinformation avseende mindre allvarlig 

brottslighet. I utredningen har det diskuterats om avsaknaden av behov i sig 

motiverar ett förbud mot att använda uppgifterna. Begränsningarna får ju end-

ast verkan i de fall det finns ett faktiskt behov av att använda överskottsinform-

ationen och det kan därmed ifrågasättas vad begränsningarna har för praktisk 

betydelse. Dessutom verkar det inte ha funnits något tillförlitligt underlag för 

slutsatsen att de brottsbekämpande myndigheterna inte har ett sådant behov.177 

Vidare har promemorian och propositionen utgått från att det måste finnas fog 

för att tillåta användningen av överskottsinformation. Enligt utredningen kan 

det därmed ifrågasättas om det inte hade varit mer lämpligt att motivera varför 

ett undantag bör göras från huvudregeln att överskottsinformation från hemliga 

tvångsmedel får användas.178  

 

Undantaget för särskilda skäl 

Trots de skäl som anförts för behovet av begränsningar, kunde det enligt rege-

ringen finnas situationer när det ändå fanns ett behov av att använda uppgifter-

na. Resonemanget kan enligt utredarna sammanfattas med att ”förbudet mot att 

använda överskottsinformation existerar eftersom det inte finns ett behov av 

informationen, men att det finns ett undantag för de fall det ändå finns ett be-

hov”. Motiven bakom införandet av undantaget är enligt utredningen motsägel-

sefulla. Det är också oklart vad som exakt avses med särskilda skäl, vilket med-

för att det torde vara förenat med problem att i det enskilda fallet klandra en 

åklagare som gjort bedömningen att undantaget är tillämpligt.179  

  

Uppgifter som är intressanta för andra ändamål  

Som tidigare nämnts kan överskottsinformation även avse uppgifter som är 

intressanta för andra ändamål än den brottsutredning som är för handen.180 

Huruvida överskottsinformation får användas för sådana ändamål framgår dock 

inte tydligt av den nuvarande regleringen i 27 kap. 23 a § RB. Som utredningen 

har uppmärksammat tar regleringen endast sikte på hur överskottsinformation 

får användas för brottsutredande och brottsförebyggande ändamål.181 I förarbe-

tena har det uttalats att överskottsinformation får användas utan begränsningar 

 
177 Se prop. 2004/05:143, s. 36. 
178 SOU 2018:61, s. 175.  
179 I förarbetena angavs endast att särskilda skäl ska anses föreligga när ett väsentligt allmänt 

intresse talar för att en förundersökning bör inledas. Därefter har Åklagarmyndigheten i sin 

RättsPM utvidgat undantagets tillämpningsområde till att också gälla brott som typiskt sätt är 

svårutredda, SOU 2018:61, s.175-176. 
180 Jämför med sidoinformation. 
181 Prop. 2004/05:143, s. 45.  
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i underrättelseverksamheten. När det gäller användning inom andra verksam-

heter har regeringen dock varit mer återhållsam med att förklara vad som gäller.  

 I förarbetena har det framhållits att integritetsintresset talar starkt för att 

möjligheterna att använda överskottsinformation bör begränsas. Det då gäl-

lande sekretessregelverket ansågs dock utgöra en tillräcklig reglering i detta 

hänseende.182 I den nya utredningen har det inte ansetts tillräckligt att det går att 

utläsa ur förarbetena att överskottsinformation får användas för andra ändamål, 

med de begränsningar som följer av andra lagar. Däremot har ordningen i sig 

bedömts vara förenlig med regeringsformen och Europakonventionen, varför 

utredarna har föreslagit att detta ska framgå direkt av lagtexten.183 

 

Återuppta nedlagda förundersökningar 

En annan otydlighet med den nuvarande regleringen, som påpekats av bland 

annat Lindberg, är att det inte framgår av förarbetena om, och i så fall i vilken 

utsträckning, överskottsinformation får användas för att återuppta nedlagda 

förundersökningar.184 En sådan otydlighet är enligt utredningen problematisk i 

förhållande till kravet på tydliga och precisa regler. Otydligheten rör dock en 

detaljfråga och det har därmed inte ansetts finnas ett så stort behov av ett för-

tydligande i denna del.  

 Det ska dock framhållas att Lindberg och utredningen tycks ha olika upp-

fattningar i denna fråga. Utifrån hur bestämmelsen är utformad har Lindberg 

ansett att överskottsinformation får användas för att återuppta en nedlagd för-

undersökning. I utredningen å andra sidan har utredarna ansett att överskottsin-

formation inte borde få användas i detta syfte, eftersom ett återupptagande av 

en tidigare förundersökning ska bedömas som en helt ny utredning med de 

begränsningar som följer av 27 kap. 23 a § RB.185 

 

Pågående brott 

Enligt nu gällande ordning får överskottsinformation alltid användas för att 

förhindra förestående brott. Enligt senare överväganden om överskottsinfor-

mation är ett pågående brott inte förestående, vilket innebär att de begräns-

ningar som gäller begångna brott ska tillämpas även avseende pågående brott.186 

Något bärande argument till varför de brottsutredande myndigheterna ska vara 

mer begränsade att agera när det gäller pågående brott jämfört med förestående 

brott kan dock inte utläsas i förarbetena. Ordningen framstår som svårmotive-

 
182 Se Lindberg, s. 819-820. 
183 SOU 2018:61, s. 185-186.  
184 Till exempel om det har begåtts ett grovt rån och förundersökningen har lagts ned i brist på 

bevisning och att det därefter framkommer uppgifter via HAK som tyder på att brottet har be-

gåtts, Lindberg, s. 817.   
185 Mer om detta i SOU 2018:61, s. 189-190.  
186 Se prop. 2013/14:237. s. 128. I prop. 2004/05:143 anges att ett pågående brott kan sägas vara 

förestående i den ännu inte genomförda delen, men sedan brottet redan har begåtts till viss del 

hänvisas till vad som gäller för begångna brott, se s. 84. 
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rad då målsägandeintresset torde väga lika tungt i dessa fall. I linje härmed har 

utredningen framhållit att uppgifter om pågående brottslig verksamhet bör få 

användas utan begränsningar för att avbryta brott.187  

 

Tillämpningen och hanteringen av överskottsinformation  

Vid den undersökning som genomförts i syfte att berika beredningsunderlaget 

för utredningen har det inte framkommit några uppgifter som tyder på att 

tvångsmedel används i syfte att få fram överskottsinformation. Det finns några 

fall där poliser har fått kritik av JO för att ha vidtagit åtgärder i syfte att få fram 

överskottsinformation. Dessa fall har dock rört husrannsakan respektive beslag 

och situationen i dessa fall är inte jämförbar med användningen av hemliga 

tvångsmedel.188 Sammantaget har det inte framkommit några uppgifter som ger 

anledning att misstänka att missbruk från de brottsbekämpande myndigheternas 

sida är vanligt när det gäller användning av överskottsinformation. Det har 

heller inte framkommit några uppgifter som tyder på tillämpningsproblem. 

Tillämpningen och hanteringen av överskottsinformation har därmed bedömts 

vara förenlig med regeringsformen och Europakonventionen.189  

 

Regeringsformen och Europakonventionen 

Regleringen kring överskottsinformation ska uppfylla såväl formella som mate-

riella krav. Det förra innebär att det ska finnas tydliga regler för hur överskotts-

information får användas och det senare att innehållet i reglerna ska vara fören-

liga med regeringsformen och Europakonventionen.  

 Beträffande den formella utformningen av 27 kap. 23 a § RB har utredningen 

konstaterat att bestämmelsen inte är tillräckligt tydlig. Därtill saknas lagstöd för 

viss avsedd användning. Det är uppenbart att lagstiftaren avsett att överskotts-

information ska få användas även för ändamål som inte är av brottsutredande 

karaktär. Någon tydlig reglering för vad som gäller för uppgifter som har bety-

delse i andra sammanhang finns dock inte. Det är också oklart om bestämmel-

sen jämte aktuella förarbetsuttalanden bör appliceras även i förhållande till 

överskottsinformation som erhållits från öppna tvångsmedel. Utöver dessa 

otydligheter som angår ändamålen för användningen, kan den språkliga ut-

formningen av bestämmelsen även leda till tillämpningssvårigheter. 

 Angående bestämmelsens materiella innehåll gör utredningen följande bedöm-

ningar. Statens skyldighet att skydda medborgarna från brottslig aktivitet och 

utreda brott tillsammans med de grundläggande principerna om brottsbekämp-

ning som finns i svensk rätt medför att huvudregeln bör vara att överskottsin-

formation får användas utan begränsningar. Å andra sidan följer av Europa-

konventionens princip om margin of appreciation att den nationella lagstiftaren har 

ett utrymme att själv göra bedömningar rörande regleringen av överskottsin-

 
187 SOU 2018:61, s. 190-191. 
188 Beslut 2017-12-27, dnr 7330-2016. 
189 SOU 2018:61, s. 191-192.  
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formation. Den nuvarande utformningen av 27 kap. 23 a § RB får enbart verk-

ningar för lindriga brott och kan därför anses ligga inom det utrymme som 

Sverige har enligt konventionen. Däremot finns det praxis från Europadomsto-

len som tyder på att statens skyldighet att utreda brott gäller även vid mindre 

allvarliga brott, som exempelvis förtal.190  

 Mot bakgrund av det nu anförda kommer utredningen fram till slutsatsen att 

begränsningarna som stadgas i 27 kap. 23 a § RB är ”omotiverade och kan ifrå-

gasättas utifrån skyldigheten att beivra vissa brott, men får i sig anses förenliga 

med regeringsformen och Europakonventionen”. Bestämmelsen är emellertid 

ändå inte förenlig med regeringsformen och Europakonventionen, eftersom 

den inte är tillräckligt tydlig och precis samt eftersom den inte reglerar all av-

sedd användning.191 

6.2.1 Utformningen av en ändrad bestämmelse  

I utredningen diskuteras olika lösningar för hur bestämmelsen kan justeras. En 

lösning skulle vara att förtydliga bestämmelsen så att det tydligt framgår vilken 

användning som är tillåten medan begränsningarna som stadgas i bestämmelsen 

kvarstår. Ett förtydligande skulle emellertid inte lösa de tolknings- och tillämp-

ningsproblem som redovisats ovan. Dessutom finns det skäl att ifrågasätta skä-

len bakom begränsningarna. Ett annat förslag skulle enligt utredningen vara att 

upphäva bestämmelsen helt, varvid annan reglering om exempelvis dataskydd 

och sekretess skulle bli styrande för i vilken utsträckning överskottsinformation 

får användas. Som konstaterats såväl i denna utredning som i tidigare utred-

ningar följer det emellertid av Europakonventionen att all användning av hem-

liga tvångsmedel kräver lagstöd. Utan en lagreglering blir det också oklart vem 

som ska förordnas att besluta om användning och hantering av överskottsin-

formation. Enligt utredningen skulle den bästa lösningen vara att skapa en ny 

bestämmelse enligt vilken det tydligare framgår att överskottsinformation får 

användas för andra ändamål än det som legat till grund för tvångsmedelsbeslu-

tet. Det innebär emellertid inte att överskottsinformation ska få användas fritt. I 

överensstämmelse med den ordning som gällt innan måste annan tillämplig 

lagstiftning beaktas. Därtill ska en proportionalitetsbedömning göras i varje 

enskilt fall. 

 

 

 

 

 

 
190 Se K.U. mot Finland där någon lagt ut en påhittat kontaktannons i ett barns namn. Trots att 

gärningen skulle falla in under brottet förtal i svensk straffrätt ansåg Europadomstolen att gär-

ningen innebar ett betydande intrång i barnets privatliv.  
191 SOU 2018:61, s. 192-195.  
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Författningsförslaget  

Utredningen föreslår en ändring i 27 kap. 23 a § RB enligt följande. 

 

Om det inte finns hinder enligt andra bestämmelser, får upptagningar och uppteckningar samt 

uppgifter som framkommit vid hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig 

övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyss-

ning eller åtgärd som avses i 9 eller 9 a §, efter beslut från åklagare, användas för andra 

ändamål än det som legat till grund för tillståndet. Åklagaren får besluta om sådan använd-

ning endast om skälen för den uppväger det men som användningen kan antas innebära för 

den som uppgifterna avser, utredningen eller något annat motstående intresse.  

6.2.2 Vad innebär utredningens förslag?   

Den föreslagna bestämmelsen skulle enligt utredningen minska risken för otyd-

ligheter. Den ger tydligt lagstöd för användning av överskottsinformation i 

enlighet med lagstiftarens avsikt och på ett sätt som redan sker i praktiken idag. 

En annan fördel är att det inte skulle behövas någon ytterligare reglering för att 

ge polisen rätt att avbryta pågående brott. Vidare skulle en bestämmelse av 

detta slag utesluta risk för att de brott som Sverige har en skyldighet att utreda 

och beivra inte kan utredas på grund av hinder för hur överskottsinformation 

får användas. Regleringen skulle dessutom stämma väl överens med övriga 

bestämmelser som innebär en skyldighet för de brottsbekämpande myndighet-

erna att använda uppgifter om brott, till exempel bestämmelserna om inledande 

av förundersökning och polismans rapporteringsskyldighet. Slutligen skulle 

regleringen stämma bättre överens med hur överskottsinformation från öppna 

tvångsmedel får användas. Dessa skäl väger enligt utredningen klart tyngre än 

det faktum att det inte finns något generellt behov av uppgifterna.192 

 

Postkontroll 

Mot bakgrund av vad som anförts angående kravet på lagstöd vid användning 

av hemliga tvångsmedel konstaterar utredarna att även postkontroll enligt rätte-

gångsbalken bör omfattas av regleringen i 27 kap. 23 a § RB. Som tidigare 

nämnts möjliggör postkontroll under förundersökning ingen större informat-

ionsinhämtning men likväl kan det vid bedömningen av om försändelsen ska 

beslagtas komma fram uppgifter av intresse.193 

 

Åklagare som beslutsfattare  

När det gäller vem som ska förordnas att besluta om användningen av över-

skottsinformation föreslås i betänkandet att ett förtydligande görs så att det 

framgår direkt av lagtexten att det är åklagaren som är beslutsfattare. Företrä-

 
192 SOU 2018:61, s. 195-197.  
193 SOU 2018:61, s. 198. 
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desvis ska ansvaret hamna på den åklagare som är förundersökningsledare i 

ärendet, eftersom denne har de främsta förutsättningarna att bedöma frågor om 

exempelvis sekretess. Även i de fall förundersökningen har övergått till Polis-

myndigheten ska åklagarbeslut erfordras och i första hand bör den åklagare som 

tidigare varit förundersökningsledare besluta i frågan. Som nämnts ovan är det 

emellertid ovanligt att en polis är förundersökningsledare när det rör frågor om 

användning av överskottsinformation från hemliga tvångsmedel.194  

6.3 Särskilt yttrande  

I ett särskilt yttrande har Anne Ramberg ifrågasatt utredningens förslag avse-

ende regleringen av överskottsinformation.195 Enligt Ramberg måste en viktig 

utgångspunkt för regleringen vara att utvidgade möjligheter att använda 

tvångsmedel med åtföljande överskottsinformation inte leder till ett sänkt be-

viskrav eller på annat sätt försätter den misstänkte i ett sämre processuellt läge. 

Å andra sidan är det angeläget att de brottsbekämpande myndigheterna ges 

möjlighet att utreda alla brott som kommer till deras kännedom. Ett problem 

med det senare synsättet är dock att det finns en risk för att tvångsmedelsan-

vändningen kommer att öka, om överskottsinformation får användas utan be-

gränsningar.  

 Ramberg ansluter sig till utredningens bedömning att avsaknaden av lagstöd 

för användning av överskottsinformation strider mot de krav som uppställs i 

Europakonventionen samt att den nuvarande bestämmelsen inte är tillräckligt 

tydlig och precis. Den utvidgning som föreslås i utredningen är däremot enligt 

Ramberg problematisk. För det första är det inte helt tydligt vad som avses med 

andra ändamål och till följd härav är det oklart vad bestämmelsen har för till-

lämpningsområde. Det är redan på denna grund osäkert om Europakonvent-

ionens krav på tydligt lagstöd är uppfyllt. Enligt utredarna utgör förslaget i 

denna del endast ett förtydligande av vad lagstiftaren redan hade avsett skulle 

gälla och vad som i praktiken utan uttryckligt lagstöd redan sker. Ramberg mot-

sätter sig dock detta påstående och hävdar att förslaget innebär att den använd-

ning av överskottsinformation som ägt rum utan lagstöd, nu bedöms som över-

ensstämmande med Europakonventionen och läggs till grund för en utvidgning 

av bestämmelsen. En risk med en sådan utvidgning är att informationen kan 

komma att användas för syften som i sig inte skulle motivera användningen av 

hemliga tvångsmedel.196  

 
194 SOU 2018:61, s. 198. 
195 Vid tiden för yttrandet var Ramberg generalsekreterare i Sveriges Advokatsamfund och ytt-

randet är därmed författat utifrån ett advokatperspektiv. 
196 Rambergs särskilda yttrande. För den som är intresserad hänvisas även till en artikel i SvJT 

författad av Ramberg, se Ramberg, s. 154-170. 
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7 Analys av SOU 2018:61   

7.1 Inledning  

I det föregående har uppsatsen redogjort för gällande rätt, utvecklingen och 

problematiken kring regleringen av överskottsinformation enligt 27 kap. 23 a § 

RB. I detta avslutande kapitel kommer framställningen ägnas åt att sammanfatta 

och analysera vad som förevarit i tidigare kapitel. Fokus för kapitlet är att lyfta 

de aspekter som inte berörs i SOU 2018:61 som kan vara av vikt för regeringen 

att ta hänsyn till vid utarbetandet av ett lagförslag samt att uppmärksamma 

eventuella otydligheter och problem med utredningens förslag.  

 

Några viktiga utgångspunkter 

Det svenska regelverket för straffprocessuella tvångsmedel, inbegripet regle-

ringen av överskottsinformation, bör ses i ljuset av de allmänna principer som 

ligger till grund för straffprocessen. Å ena sidan bidrar användningen av 

tvångsmedel till att balansen mellan parterna rubbas.197 Å andra sidan får inte 

förglömmas alla de processuella rättigheter som den enskilde åtnjuter. En miss-

tänkt person har rätt till en offentlig försvarare, rätt att vägra medverka i utred-

ningen och rätt att ändra sin utsaga under utredningens gång, för att nämna 

några exempel. Dessutom har åklagaren bevisbördan för att ett brott har be-

gåtts och för att alla rekvisiten i brottsbestämmelsen är uppfyllda. Det kan där-

för anses nödvändigt att åklagaren vid behov kan framtvinga bevis med hjälp av 

straffprocessuella tvångsmedel. Utan straffprocessuella tvångsmedel skulle lag-

föring i princip begränsas till de fall den misstänkte erkänner brottet. Av denna 

anledning kan det argumenteras att de brottsutredande myndigheterna måste ha 

möjlighet att använda sig av straffprocessuella tvångsmedel och överskottsin-

formation i viss utsträckning. 

7.2 Positiva aspekter av utredningens förslag   

Användningen av straffprocessuella tvångsmedel i allmänhet och hemliga 

tvångsmedel i synnerhet aktualiserar en mängd frågor som är av betydelse för 

den grundläggande avvägningen mellan intresset av att bekämpa och beivra 

brott på ett effektivt sätt och den enskildes personliga integritet och rättssäker-

 
197 Jämför med civilprocessen som kännetecknas av att parterna betraktas som likställda. 
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het. Frågan om hur överskottsinformation från hemliga tvångsmedel ska få 

användas är därmed en angelägen fråga att utreda. Mot bakgrund av detta är det 

övergripande syftet med utredningen och utredningens innehåll som helhet 

positivt. 

 Som utredningen konstaterat i sin analys är avsaknaden av uttryckligt lagstöd 

för användning av överskottsinformation inte förenligt med regeringsformens 

och Europakonventionens krav. Det finns heller inte skäl att ifrågasätta utred-

ningens bedömning att den nu gällande regleringen av överskottsinformation 

inte är tillräckligt tydlig och precis samt att det saknas lagstöd för viss avsedd 

användning. Det finns, som utredningen framhållit, flera otydligheter med be-

stämmelsens utformning som riskerar att ge upphov till tolknings- och tillämp-

ningsproblem. Som exempel kan nämnas att det inte är helt klart vad som avses 

med begreppet särskilda skäl, att det är oklart om begränsningarna som stadgas 

i aktuell bestämmelse bör tillämpas för att återuppta nedlagda förundersökning-

ar samt att det inte framgår tydligt huruvida överskottsinformation får användas 

även för ändamål som inte är av brottsutredande karaktär 

 Som Helsingborg tingsrätt påpekat i sitt remissyttrande kan den nuvarande 

utformningen av 27 kap 23 a § RB med olika strafftrösklar och utredningsbe-

gränsningar dessutom ifrågasättas utifrån de grundläggande principerna om fri 

bevisföring och fri bevisvärdering som råder i svensk rätt.198 Bestämmelsen kan 

också anses stå i strid med reglerna om förundersökning, åtalsplikt och rappor-

teringsskyldighet som ibland innebär en skyldighet för de brottsbekämpande 

myndigheterna att använda uppgifter om brott. Därtill är det, som Lagrådet 

anfört, mindre tillfredsställande att bestämmelsen inte omfattar överskottsin-

formation som härrör från öppna tvångsmedel och postkontroll.199  

 Framförallt finns det skäl att ifrågasätta skälen bakom införandet av be-

gränsningarna som stadgas i aktuell bestämmelse. Som utredningen framhållit är 

det tveksamt om avsaknaden av behov i sig motiverar ett förbud mot att an-

vända överskottsinformation avseende mindre allvarlig brottslighet. Särskilt 

med hänsyn till att det i förarbetena görs ingående överväganden som resulterar 

i slutsatsen att varken risken för missbruk, integritetsintresset eller innehållet i 

Europakonventionen utgör tillräckliga skäl. Det finns flera faktorer som talar 

för att skälen för att begränsa användningen av överskottsinformation bör vara 

starka. Mot denna bakgrund hade det varit mer lämpligt att motivera varför ett 

undantag bör göras från huvudregeln att överskottsinformation från hemliga 

tvångsmedel får användas. Sammantaget kan det sägas finnas ett klart behov av 

att se över dagens reglering.  

 Det ska framhållas att flera av de ändringar som föreslås i betänkandet inne-

bär en förbättring jämfört med vad som gäller idag. Framförallt är det positivt 

att uttryckligt lagstöd föreslås för all användning av överskottsinformation. 

Vidare är det en fördel att det inte skulle behövas någon ytterligare reglering för 

 
198 Helsingborgs tingsrätts remissyttrande. 
199 Lagrådets remissyttrande. 
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att ge polisen rätt att avbryta pågående brott. Den föreslagna bestämmelsen 

utesluter också risken för att Sverige inte kan uppfylla sina skyldigheter enligt 

Europakonventionen att bekämpa brott som enskilda begår mot varandra. Sär-

skilt positivt är det att den föreslagna regleringen kommer stämma bättre över-

ens med hur överskottsinformation från öppna tvångsmedel får användas. En 

åtskillnad i reglering avseende de hemliga och de öppna tvångsmedlen jämte 

postkontroll väcker flera frågor och otydligheter som inte besvaras i förarbe-

tena, till exempel har fråga uppstått om begränsningarna som stadgas i 27 kap. 

23 a § RB bör tillämpas analogt i förhållande till de öppna tvångsmedlen och 

postkontroll.  

 Mot utredningens förslag att utvidga möjligheterna att använda överskottsin-

formation kan emellertid anföras att användandet av hemliga tvångsmedel är en 

mycket ingripande åtgärd för den enskilde som strider mot flera av de grund-

läggande fri- och rättigheter som skyddas enligt regeringsformen och Europa-

konventionen. Härvid kan särskilt nämnas 2 kap. 1 och 6 §§ RF och artikel 6 

och 8 i konventionen. Trots att de inskränkningar som de hemliga tvångsmed-

len innebär generellt sätt är tillåtna, ställer nämnda rättigheter höga krav på 

regleringen av information som erhållits vid användning av nämnda tvångsme-

del. I enlighet med vad Sveriges Advokatsamfund framhållit i sitt remissytt-

rande måste stor försiktighet därför iakttas när det gäller att ge de brottsbekäm-

pande myndigheterna utvidgade möjligheter att använda överskottsinformation 

från hemliga tvångsmedel.200 Hur användningen av överskottsinformation ska 

regleras är med andra ord en komplex och känslig fråga som bör föregås av 

utförliga och noggranna analyser.  

7.3 Kritik som kan anföras mot utredningens förslag   

7.3.1 Begreppet ”andra ändamål” och risk för ökad användning 

I utredningen föreslås en ny bestämmelse enligt vilken överskottsinformation 

ska få användas även för ”andra ändamål” än de som legat till grund för 

tvångsmedelsbeslutet. Den utvidgning som föreslås i betänkandet är dock före-

nad med vissa problem.  

 När det gäller den språkliga utformningen av lagtexten ger varken formule-

ringen andra ändamål eller den tillhörande författningskommentaren något svar 

på vad som närmare avses med begreppet. Till följd härav är det heller inte helt 

tydligt vad bestämmelsen har för tillämpningsområde. Bestämmelsen riskerar 

därmed ge upphov till tolknings- och tillämpningssvårigheter vilket är proble-

matiskt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Som bland annat Ramberg och Stock-

holms tingsrätt framhållit i sina yttranden, kan det redan på denna grund ifråga-

 
200 Sveriges Advokatsamfunds remissyttrande. 
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sättas om den föreslagna regleringen uppfyller de krav som uppställs i rege-

ringsformen och Europakonventionen.201 Härvid avses dels kravet på tydligt 

och precist lagstöd och dels kravet att den inhemska lagstiftningen måste inne-

hålla tillfredsställande funktioner för att övervaka hur överskottsinformationen 

hanteras. Det är framförallt otydligt vad begreppet innebär när det avser ända-

mål som ligger utanför brottsutredningens ram, vilket även Datainspektionen 

framfört i sitt remissyttrande.202 Därtill är det mindre tillfredsställande och i viss 

mån problematiskt att alla tänkbara situationer, även sådana som ligger utanför 

de brottsbekämpande myndigheternas verksamhet, ska regleras enbart genom 

den föreslagna regleringen i rättegångsbalken.203 

 Enligt utredarna utgör förslaget endast ett förtydligande av vad lagstiftaren 

redan hade avsett skulle gälla och vad som i praktiken sker idag utan uttryckligt 

lagstöd. Mot detta kan emellertid anföras, vilket även Ramberg framhållit i sitt 

yttrande, att förslaget innebär att den tillämpningsglidning som tidigare ägt rum 

utan lagstöd nu bedöms som förenlig med regeringsformens och Europakon-

ventionens krav och läggs till grund för en utvidgning av den lagreglerade an-

vändningen av överskottsinformation. En potentiell risk med en sådan utvidg-

ning är att informationen används för syften som i sig inte skulle utgöra grund 

för användningen av hemliga tvångsmedel.204 

 Utredningens bedömning att det i dagsläget inte finns något som tyder på att 

missbruk av tvångsmedelsbestämmelserna är vanligt förekommande vad gäller 

användandet av hemliga tvångsmedel ifrågasätts inte. Som flera remissinstanser 

har påpekat, går det dock inte att bortse från risken att den föreslagna utvidg-

ningen kan komma att innebära en ökning i antalet ansökningar om att få an-

vända hemliga tvångsmedel.205 Framförallt torde utvidgningen innebära en ökad 

risk för att de brottsbekämpande myndigheterna väljer att förlänga varaktighet-

en av ett hemligt tvångsmedel som annars hade upphört.  

 Det bör också framhållas, vilket även BRÅ uppmärksammat i sitt remissytt-

rande, att möjligheterna att automatiskt avlyssna och övervaka elektronisk 

kommunikation kan antas öka i takt med digitaliseringen.206 Det finns därmed 

en risk för att de hemliga tvångsmedlen kommer att användas i större utsträck-

ning än idag när fysisk person måste avlyssna och översätta. Denna presumtiva 

ökning i kombination med den föreslagna utvidgningen av användningen av 

överskottsinformation bör inte avfärdas utan vidare diskussion på så sätt som 

skett i utredningen. 

 

 

 
201 Rambergs särskilda yttrande och Stockholms tingsrätts remissyttrande. 
202 Datainspektionens remissyttrande.  
203 En liknande regel kommer förvisso enligt förslaget införas i preventivlagen. 
204 Rambergs särskilda yttrande, se även Sveriges Advokatsamfunds remissyttrande. 
205 Se exempelvis BRÅ:s, Civil Rights Defenders och Göteborgs tingsrätts remissyttranden. 
206 Se BRÅ:s remissyttrande. 
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Hur förhåller sig utredningens förslag till ändamålsprincipen?   

Det finns också skäl att se över den föreslagna regleringens förenlighet med 

ändamålsprincipen. Som tidigare nämnts innebär principen att lagstiftaren för 

varje enskilt tvångsmedel måste ange för vilket ändamål det får användas. Med 

en obegränsad och i högre grad oreglerad användning av överskottsinformation 

kommer det bli det svårare för de tillämpande myndigheterna att uppfylla kra-

ven enligt ändamålsprincipen. Som framhållits av BRÅ, kan det heller inte ute-

slutas att de hemliga tvångsmedlen i större utsträckning kommer att användas i 

syfte att få fram överskottsinformation.207 

 

Förslag för att göra bestämmelsen tydligare  

Mot bakgrund av det nu anförda bör det preciseras för vilka ändamål över-

skottsinformation ska få användas. Det är möjligt att det finns skäl att tillåta 

användning av överskottsinformation även för ändamål som inte är av brottsut-

redande karaktär. En sådan utvidgning kräver dock ytterligare utredning och 

analys. Utan en mer övertygande motivering bör den lagreglerade användningen 

av överskottsinformation begränsas till fall när det rör sig om begångna eller 

förestående brott alternativt när det handlar om brottsförebyggande arbete. 

Som utredningen framhållit, finns det emellertid inget bärande argument till 

varför förbudet att inleda förundersökning ska gälla pågående brott. Det är 

således självklart att överskottsinformation ska få användas även för att avbryta 

pågående brott.  

 En tänkbar lösning skulle vara att begränsa användningen av överskottsin-

formation från hemliga tvångsmedel så att informationen får användas endast 

för annat brottsbekämpande ändamål. Som en konsekvens skulle överskottsinform-

ation få användas för all brottsbekämpning, men inte för andra ändamål som 

rör exempelvis ärenden hos sociala myndigheter. Begränsningen skulle innebära 

att bestämmelsen ges en mer precis utformning. Som en konsekvens härav blir 

resultatet mer rättssäkert och proportionerligt. Därtill minskas risken för onö-

diga och obefogade intrång i den personliga integriteten. Omformuleringen 

skulle också innebära en lösning på problemet att att alla tänkbara situationer 

regleras enbart genom bestämmelser i rättegångsbalken. Däremot ger en sådan 

ordning anledning att utreda behovet av liknande regleringar inom andra områ-

den. I annat fall blir frågan om överskottsinformation oreglerad inom vissa 

verksamheter, vilket strider mot de krav som uppställs i regeringsformen och 

Europakonventionen.  

7.3.2 Vad avses med ”enligt andra bestämmelser”? 

En annan otydlighet med den föreslagna regleringen, som påpekats av Göte-

borgs tingsrätt, är vad som avses med formuleringen, ”Om det inte finns några 

 
207 BRÅ:s remissyttrande.  
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hinder enligt andra bestämmelser”.208 Det framgår varken av lagtexten eller 

författningskommentarerna vilka bestämmelser som skulle kunna utgöra hinder 

för användandet av överskottsinformation. Det framgår inte heller om dessa 

bestämmelser måste vara stadgade i lag eller förordning. Fråga uppstår om be-

stämmelser i exempelvis föreskrifter kan utgöra hinder mot att använda över-

skottsinformation.209 Mot denna bakgrund bör det övervägas om lagtexten eller 

företrädesvis förarbetena bör tydliggöras i detta avseende. 

7.3.3 För- och nackdelar med krav på åklagarbeslut  

Enligt förslaget ska de utvidgade möjligheterna att använda överskottsinforma-

tion förenas med krav på åklagarbeslut. Som framgått ovan är det en ordning 

som gäller redan idag. Det finns både för- och nackdelar med utredningens 

förslag.  

 Å ena sidan blir följden av den föreslagna utvidgningen att uppgifter som 

erhållits vid användning av hemliga tvångsmedel kommer att få användas inte 

bara i ökad omfattning utan också i flera olika typer av verksamheter. Som en 

konsekvens kan användningen av överskottsinformation bli svår att överblicka 

och höga krav kommer därför att ställas på beslutsfattaren. Mot denna bak-

grund framstår det som positivt att det föreslås framgå direkt av lagtexten att en 

åklagare ska besluta om användningen av överskottsinformation. 

 Å andra sidan innebär förslaget, vilket även framförts av Riksdagens om-

budsmän, att lagstiftaren överlåter hela ansvarat för den avvägning som ska 

göras inom ramen för proportionalitetsbedömningen på åklagaren.210 Sedan 

användningen av överskottsinformation kan anses ligga inom åklagarens in-

tresse finns det en risk för skönsmässiga bedömningar. Detta gäller oavsett att 

Åklagarmyndigheten är sammansatt av mycket erfarna och omdömesgilla per-

soner. Ett krav på domstolsbeslut skulle i högre grad säkerställa att överskotts-

information inte missbrukas av de brottsutredande myndigheterna. Särskilt då 

domstolens beslut både är överklagbara och i högre utsträckning offentliga än 

åklagarnas beslut. En annan fördel med ett sådant krav är att HD ges möjlighet 

att skapa prejudikat för hur underinstanserna ska besluta i dessa frågor, vilket 

skulle bidra till en mer enhetlig och rättssäker rättstillämpning.  

 En viktig aspekt som inte berörs i utredningen är om, och i så fall hur, åkla-

garnas beslut i dessa frågor ska kunna kontrolleras, exempelvis genom dom-

stolsprövning i efterhand. Som tidigare nämnts är det dessutom förenat med 

vissa svårigheter att i det enskilda fallet kritisera en åklagare som tillämpat en 

bestämmelse vars tillämpningsområde inte är helt klart. Som exempel kan näm-

 
208 Göteborgs tingsrätts remissyttrande. 
209 Jämför med exempelvis 4 § förvaltningslag (2017:900) som anger att ”Om en annan lag eller 

en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från denna lag, tillämpas den bestäm-

melsen”. 
210 Riksdagens ombudsmäns remissyttrande.  
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nas att det torde vara svårt att klandra en åklagare som hävdat att överskottsin-

formation ska användas för andra ändamål än det som legat till grund för 

tvångsmedelsbeslutet, eftersom det inte är helt tydligt vad som avses med be-

greppet och vilket tillämpningsområde bestämmelsen därmed har. 

Vidare kan ifrågasättas vad som avses med utredningens skrivning enligt vil-

ken det inte ska vara tillräckligt med ett generellt beslut om varje enskild an-

vändning av överskottsinformation.211 I utredningen ges ingen närmare förkla-

ring till vad som avses med ”varje enskild användning”. Som SÄPO framhållit i 

sitt remissyttrande finns en stor risk att de brottsbekämpande myndigheterna 

tappar i effektivitet om det inte ens skulle vara tillräckligt att fatta beslut på 

ärendenivå.212 Här bör vidare utredas om denna ordning är motiverad utifrån ett 

integritetsperspektiv eller om det borde överlämnas till åklagaren att hur avgöra 

beslutet ska utformas. Detta är ett tydligt exempel på när lagstiftaren måste göra 

en avvägning mellan å ena sidan intresset av en effektiv brottsbekämpning och 

å andra sidan den enskildes intresse av personlig integritet och rättssäkerhet. 

7.3.4 Proportionalitetsprincipens utformning  

Det finns många positiva aspekter med att proportionalitetsprincipen föreslås 

framgå direkt av lagtexten. Däremot saknas det tydliga riktlinjer för hur pro-

portionalitetsavvägningen ska genomföras i det enskilda fallet. Som Ramberg 

framhållit i sitt yttrande, är det viktigt proportionalitetsprövningen verkligen 

görs utifrån de parametrar som ges i lagstiftningen och de specifika omständig-

heter som föreligger i varje enskilt fall.213 Utan tydliga riktlinjer kan prövningen 

inte sägas uppfylla kraven på rättssäkerhet då det inte finns några garantier att 

den genomförs på ett likvärdigt och enhetligt sätt. 

 En förutsättning för att överskottsinformation ska få användas enligt den 

nya bestämmelsen är att regler om exempelvis dataskydd och sekretess beaktas. 

Om hinder inte följer av dessa lagar är det emellertid svårt att se framför sig 

något fall där en åklagare skulle besluta att inte använda uppgifterna på grund 

av proportionalitetsprincipen med hänsyn till den uppgifterna rör. Som Svea 

Hovrätt framhållit i sitt remissyttrande, bör det därför övervägas om inte pro-

portionalitetsprincipen i detta sammanhang i lagtexten ska begränsas till ”utred-

ningen eller något annat motstående intresse”.214 

 
211 SOU 2018:61, s. 275. 
212 SÄPO:s remissyttrande. 
213 Rambergs särskilda yttrande. 
214 Svea Hovrätts remissyttrande. 
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7.4 Uppdragets utförande  

7.4.1 Brister i utredningens analys, slutsatser och förslag  

Utredningens argument för att ändra den nu gällande regleringen för använd-

ning av överskottsinformation är inte övertygande. Analysen tar främst sikte på 

på de skäl som förts fram till stöd för regleringen av överskottsinformation i 

förarbetena och på de otydligheter och problem som förarbetena uppvisar. 

Däremot saknas en egen utförlig analys från utredningens sida av de behov som 

finns idag och av de konsekvenser som kan bli följden av utredningens förslag. 

Vidare har det i vissa delar varit svårt att följa utredarnas resonemang. Som 

exempel kan nämnas att utredarna upprepade gånger gör hänvisningar till praxis 

från Europadomstolen utan att närmare redogöra för hur Europadomstolen 

resonerat i dessa fall. 

 Något som framstår som anmärkningsvärt i sammanhanget är också att 

varken promemorian, propositionen eller den nya utredningen lägger särskilt 

stor vikt vid att analysera hur intresset av en effektiv brottsbekämpning förhål-

ler sig till övriga intressen som har bedömts vara av betydelse för regleringen av 

överskottsinformation. Fråga uppstår vilket intresse som är övervägande i 

sammanhanget vid en jämförelse av exempelvis intresset av en effektiv brotts-

bekämpning och intresset av att förebygga missbruk från de brottsbekämpande 

myndigheternas sida.  

 Det saknas också en analys av vilken sorts överskottsinformation som kan 

härledas från de olika hemliga tvångsmedlen. Detta leder till att det blir svårt 

uppskatta hur förslaget faktiskt kommer att påverka den personliga integriteten 

och rättssäkerheten, vilken även påpekats av Datainspektionen.215 Härvid kan 

upplysas om att överskottsinformation ofta utgörs av personuppgifter av käns-

lig karaktär. Den föreslagna utvidgningen kan således innebära en ökad risk för 

att känsliga personuppgifter sprids och därtill finns en risk att uppgifterna inte 

blir förstörda inom de tider som anges i lag. Till saken hör också att använd-

ningen av överskottsinformation kan vara mycket svårt att granska, eftersom 

förekomsten och användandet av överskottsinformation inte alltid dokument-

eras. 

 En annan brist med den föreslagna bestämmelsen är att den inte råder bot 

på alla de otydligheter som utredningen pekat på gällande den nuvarande regle-

ringen av överskottsinformation i 27 kap. 23 a § RB. I utredningen beskrivs det 

som ett problem att det inte framgår tydligt vad som avses med annat brott och 

att det till följd härav blir otydligt vad bestämmelsen har för tillämpningsom-

råde. Samma problem kvarstår emellertid vad gäller det nya begreppet andra 

ändamål.  

 
215 Datainspektionens remissyttrande.  
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7.4.2 Urvalet av representanter  

En brist med utredningen, som även påpekats av Civil Rights Defenders, är att 

sammansättningen av experter som har förordnats att biträda utredaren har 

avgränsats till att bestå av representanter från berörda myndigheter.216 Genom 

att utöka sammansättningen av utredare till att avse även representanter från 

civilsamhället hade enskildas intressen och perspektiv fått ett större utrymme i 

utredningen. Med representanter från civilsamhället avses aktörer inom det 

civila samhället som inte är offentligt finansierade, som exempelvis en männi-

skorättsorganisation. Detta är av särskilt vikt då utredningens syfte är att utreda 

integritetskränkande åtgärder mot enskilda. 

7.4.3 Utanför uppdragets ram 

Det finns också anledning att ifrågasätta det faktum att utredningens förslag 

syftar till att generera en brottsuppklarande effekt, med tanke på att ökad 

brottsuppklaring inte ingått i utredningsuppdraget. Som tidigare nämnts och 

som utredarna själva framhåller har utredningen till syfte att analysera den nu 

gällande regleringens förenlighet med regeringsformen och Europakonvention-

en samt föreslå ändringar och åtgärder för det fall regleringen inte uppnår dessa 

krav. I uppdraget ingår inte att föreslå ändringar som syftar till att åstadkomma 

ökad brottsuppklaring. Enligt Civil Rights Defenders, kan det ifrågasättas om 

utredarna gått utöver vad som kan anses berättigat utifrån uppdraget. Detta är 

särskilt anmärkningsvärt med hänsyn till att utredningens förslag kan anses 

innebära ett ökat intrång i enskildas personliga integritet. 

7.5 Behov av en mer genomgripande förändring?  

Det är tydligt att regleringen av överskottsinformation har växt fram stegvis 

utan ett helhetsgrepp över tid. Det faktum att så olika lösningar har förordats 

genom åren kan vara en anledning till att användningen av överskottsinforma-

tion inte reglerades i lag förrän 2005, trots att frågan uppmärksammades första 

gången på 1940-talet. De skäl som anförts för behovet av begränsningar har 

varierat beroende på när i tiden de framförts och vilken lagstiftning de berör. 

Medan missbruksrisken har behandlats enbart som en teoretisk fråga i en ut-

redning och inte berörts alls i en annan, har den utgjort grunden för en tredje. 

Samma sak gäller integritetsintresset som varit avgörande enligt någon bedöm-

ning men obetydligt i en annan. Vid en närmare läsning av tidigare utredningar 

på området är det emellertid tydligt att tvångsmedlets intrång ofta förväxlas 

med det integritetsintrång som den efterföljande användningen av överskottsin-

 
216 Civil Rights Defenders remissyttrande. 
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formation innebär, vilket kan vara en orsak till att integritetsintresset har till-

mätts så olika betydelse i olika utredningar. 

 Som konstateras i utredningen är tvångsmedelslagstiftningens struktur i be-

hov av en helhetssyn och en mer genomgripande förändring. Detta mot bak-

grund av att regelverket rörande hemliga tvångsmedel mycket komplext och 

svårt att tillämpa. Ta till exempel regleringen av postkontroll. I den föreslagna 

ordalydelsen av 27 kap. 23 a § RB görs en hänvisning till 9 och 9 § som reglerar 

kvarhållande av försändelse. Lagtexten blir i detta fall onödigt invecklad till 

följd av att det tvångsmedel som avses saknar ett namn. Regleringen skulle 

förenklas om det i 27 kap. 9 § RB genom ett tillägg skapas en benämning för 

tvångsmedlet, företrädesvis postkontroll. Då kan den benämningen användas i 

andra lagrum som omnämner tvångsmedlet i fråga, såsom 27 kap. 23 a § RB.  

 Redan nu remissbehandlas flertalet utredningar som på ett eller annat sätt 

aktualiserar avvägningen mellan intresset av att bekämpa och beivra brott på ett 

effektivt sätt och enskildas rätt till personlig integritet och rättssäkerhet.217 Frå-

gor som rör enskildas personliga integritet och rättssäkerhet är av fundamental 

betydelse i det svenska rättssystemet och varje begränsning i dessa grundläg-

gande fri- och rättigheter kräver en transparant, utförlig och noggrann utred-

ning. De förslag som hittills lagts fram på området kan inte sägas leda till ökad 

tillgänglighet. Det kan också anmärkas att samtliga utredningar har utförts med 

begränsad insyn civilsamhället. Som framförts i Civil Rights Defenders re-

missyttrande, vore det av stor vikt att ta ett helhetsgrepp och behandla frågorna 

ånyo i en utredning sammansatt av en större variation aktörer, såväl statliga som 

civila. En sådan utredning skulle kunna möjliggöra en helhetsöversyn av aktu-

ella frågor och därutöver möjliggöra så att civila aktörer får större utrymme.  

7.6 Avslutande ord 

Uppsatsens syfte har varit att analysera och problematisera SOU 2018:61 och 

de ändringar som utredningen föreslagit i regleringen av överskottsinformation 

enligt 27 kap. 23 a § RB. För att uppnå detta syfte har uppsatsen, med stöd av 

en friare variant av den rättsdogmatiska metoden, besvarat sju frågeställningar.  

 Sammantaget framstår gällande rätt avseende användningen av överskottsin-

formation som problematisk och i behov av förändring. Som framställningen 

har påvisat måste användningen av överskottsinformation föregås av bestäm-

melser och lagar som garanterar en rättssäker, ändamålsenlig och proportioner-

lig användning av informationen då hemliga tvångsmedel är en mycket integri-

tetskränkande åtgärd för den enskilde. Detta säkerställs varken i den nu gällande 

regleringen eller i den nya bestämmelsen som utredningen föreslagit.  

 Det går visserligen att hävda att det är statens ansvar skydda medborgarna 

från att utsättas för brott som enskilda begår mot varandra, eftersom detta föl-

 
217 Ds 2018:35, SOU 2018:62, 2018:65 samt dir. 2017:14.  
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jer av Europakonventionen. Om denna iver sträcker sig längre än vad som är 

nödvändigt kan det emellertid få motsatt effekt och innebära att de som ska 

skyddas istället behöver oroa sig för att bli övervakade och därmed upplever ett 

intrång i den personliga integriteten.  

 Utifrån avvägningen mellan å ena sidan intresset av en effektiv brottsbe-

kämpning och å andra sidan enskildas rätt till personlig integritet och rättssä-

kerhet, framstår det som en rimlig slutsats att överskottsinformation ska få 

användas, men att det behövs vissa begränsningar. Frågan som kvarstår är hur 

dessa begränsningar ska komma till uttryck i lagstiftningen. Det är givetvis en 

extra svår fråga med tanke på den etiska aspekten som aktualiseras i samman-

hanget. Är det etiskt försvarbart att de brottsbekämpande myndigheterna ska 

förhindras att agera mot brott som kommer till deras kännedom? Svaret på 

dessa frågor kan knappast besvaras på ett tillfredsställande sätt med stöd av det 

underlag som utredningen har tillhandahållit. Därför efterfrågas ytterligare ut-

redning och analys. 
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