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1 Inledning 
I betänkandet Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel (SOU 2018:61) före-

slogs att överskottsinformation från hemliga tvångsmedel bör få användas i större ut-

sträckning än vad som är möjligt enligt dagens reglering.1 Enligt dagens reglering får 

överskottsinformation från hemliga tvångsmedel som huvudregel inte användas i brotts-

utredande syfte.  

För närvarande finns ett antal olika hemliga tvångsmedel.2 Dessa är hemlig avlyss-

ning av elektronisk information, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, 

hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning samt kvarhållande av försändelse 

(postkontroll). När hemliga tvångsmedel används förekommer ibland att annan inform-

ation, än information om brottet som föranledde den hemliga tvångsåtgärden, kommer 

till den brottsutredande myndighetens kännedom.3 Sådan information benämns över-

skottsinformation. Överskottsinformation kan exempelvis medföra att en för brottsutred-

ningen ovidkommande person blir misstänkt för brott, eller att den som är föremål för en 

hemlig tvångsåtgärd blir misstänkt för ytterligare brottslighet. Användning av överskotts-

information har därför främst begränsats med hänsyn till skyddet för enskildas personliga 

integritet.4  

Syftet med att använda överskottsinformation i brottsutredningar grundas i skyldig-

heten att utreda brott som anses åligga det allmänna.5 Å ena sidan finns således ett brotts-

utredningsintresse hos samhället samtidigt som, å andra sidan, enskildas integritetsin-

tresse måste beaktas. Att upprätthålla balansen mellan dessa motstående intressen har vi-

sat sig vara en komplicerad avvägning med en mängd faktorer att beakta.6 I svensk rätt 

                                                        
1 SOU 2018:61 s. 19. 
2 Se även SOU 2017:89. Betänkandet föreslår att hemlig dataavläsning införs som ett nytt hemligt tvångs-
medel i svensk rätt. 
3 Jfr Heuman & Gatenheim, JT 2018/19 s. 267. Till exempel kan en person som är misstänkt för narkoti-
kabrott berätta om ett våldsbrott som den misstänkte, eller någon annan person, har begått.  
4 Lindberg s. 810. Överskottsinformation från hemliga tvångsmedel anses vara ”särskilt integritetskrän-
kande” bl.a. eftersom den som överskottsinformationen berör inte har någon vetskap om den hemliga 
tvångsåtgärden. 
5 Se Heuman & Gatenheim, JT 2018/19 s. 269. Exempelvis Europakonventionen kräver att medlemssta-
terna utreder och bekämpar brott som aktualiserar konventionsskyddade rättigheter, bland annat rätt till 
privatliv och säkerhet. 
6 Se även Lindberg s. 15 ff. Lindberg anför att avvägningen av dessa motstående intressen ligger i lagstif-
tarens händer. Lagstiftaren ”drar upp ramarna för vilka integritetsintrång som är godtagbara”, men Lindberg 
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har frågan om användning av överskottsinformation vid ett flertal tillfällen diskuterats. 

Diskussionerna har dock inte resulterat i enhetliga slutsatser avseende hur en sådan av-

vägning bör ske.7  

Frågan om hur överskottsinformation från hemliga tvångsmedel ska få användas är 

idag en högst relevant fråga, inte minst med anledning av att en lagändring i förfarandet 

föreslogs i SOU 2018:61. Dessutom innebär användning av överskottsinformation ofta 

en långtgående integritetskränkning för enskilda, varför frågan alltjämt är av intresse i 

syfte att upprätthålla enskildas integritetsskydd. 

 

1.1  Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida begränsningen kring användning av över-

skottsinformation från hemliga tvångsmedel bör bevaras som den är idag, eller huruvida 

denna begränsning bör regleras på annat vis. För att uppnå syftet kommer dagens regle-

ring av överskottsinformation jämföras med den föreslagna lagändringen avseende över-

skottsinformation i SOU 2018:61. Med utgångspunkt i rättssäkerhet och förutsägbarhet 

kommer sedan, för det fall varken dagens reglering av överskottsinformation eller den 

föreslagna lagändringen bör anses tillfredsställande, diskuteras hur en alternativ reglering 

skulle kunna utformas. 

 I denna uppsats kommer ett antal frågeställningar beröras för att uppnå det beskrivna 

syftet. Följande frågeställningar är ämnade att löpande besvaras genom uppsatsens gång.   

 

• Vilka åtgärder utgör hemliga tvångsmedel enligt svensk rätt?  

• Vad innebär överskottsinformation enligt svensk rätt? 

• Vad krävs för att kunna använda överskottsinformation enligt den föreslagna 

lagändringen i SOU 2018:61? 

                                                        
konstaterar även att det är upp till åklagaren att upprätthålla en balans eftersom användning av hemliga 
tvångsmedel är något som får tillgripas. 
7 Se exempelvis tvångsmedelskommitténs diskussion i SOU 1984:54 s. 63 f. Kommittén anförde bl.a. föl-
jande: ”I direktivet anförs att problemen med integritetsskyddet vid tvångsmedelsanvändning bör ses mot 
bakgrunden av den skyldigheten enligt 23 kap. 1 § RB för polis- och åklagarmyndighet att inleda förunder-
sökning (…). Det saknas f.n. regler som tar sikte på den intressekollision som i dessa fall kan uppkomma 
mellan utredningsskyldigheten och motstående intressen. Kommittén föreslår i tvångsmedelslagen regler 
som tar sikte på den intressekollision som kan uppkomma mellan utredningsskyldigheten i den mån den tar 
sig uttryck i tvångsmedelsanvändning och motstående intressen.” Se även a.a. s. 164 ff. 
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• Är den förslagna lagändringen i SOU 2018:61 förenlig med grundläggande rätt- 

och skyldigheter i RF och Europakonventionen? 

• Hur bör regleringen av användning av överskottsinformation utformas för det fall 

varken dagens reglering eller den föreslagna ändringen i SOU 2018:61 kan anses 

godtagbar i ett rättssäkert samhälle? 

 

1.2  Avgränsningar 
Med anledning av att syftet med denna uppsats är att utreda regleringen kring användning 

av överskottsinformation från hemliga tvångsmedel, kommer uppsatsen att avgränsas till 

just överskottsinformation. De hemliga tvångsmedlens vara eller icke vara är således inte 

föremål för närmre granskning.  

 I svensk rätt finns tvångsmedel vilka inte definieras som hemliga tvångsmedel. Dessa 

är bland annat förverkande, kvarstad, beslag, husrannsakan, kroppsvisitation och kropps-

besiktning.8 Överskottsinformation från dessa åtgärder anses inte behöva regleras likt 

överskottsinformation från hemliga tvångsmedel, eftersom att den som berörs av sådana 

tvångsmedel normalt får omedelbar kännedom om tvångsåtgärden.9 Denna uppsats har 

därmed vidare avgränsats genom att avse överskottsinformation från hemliga tvångsme-

del. Uppsatsen avgränsas också genom att endast överskottsinformation från hemlig av-

lyssning och övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning 

samt hemlig rumsavlyssning diskuteras. Detta innebär att överskottsinformation från den 

hemliga tvångsåtgärden postkontroll inte berörs. Anledningen till detta är att postkontroll 

inte omfattas av regleringen av överskottsinformation i 27 kap. RB.10 

 Slutligen kommer uppsatsen endast beröra överskottsinformation från hemliga 

tvångsmedel enligt RB. Förutsättningar för att använda hemliga tvångsmedel och över-

skottsinformation finns även i preventivlagen. Preventivlagen har till syfte att förhindra 

allvarliga brott och enligt preventivlagen finns därför möjlighet att använda hemliga 

                                                        
8 Bring m.fl. s. 379 ff. och s. 430. 
9 Se Lindberg s. 811. Den berörde får vetskap om tvångsåtgärden i princip omedelbart. Det finns i vart fall 
ingen begränsning innebärande att åtgärden ska hemlighållas för den berörde, såsom sker för de hemliga 
tvångsmedlen. 
10 För mer information om detta, se SOU 2018:61 s. 170. Se även Heuman & Gatenheim, JT 2018/19 s. 
262. Postkontroll utgör ett hemligt tvångsmedel men trots detta är tvångsåtgärden inte placerad under av-
delningen för hemliga tvångsmedel i 27 kap. RB. 



12 

 

tvångsmedel utanför en förundersökning. Om det finns anledning att anta brott, och såle-

des förutsättning för att inleda förundersökning enligt 23 kap. 1 § RB, ska bestämmel-

serna i 27 kap. RB tillämpas. Denna uppsats kommer att begränsas till 27 kap. RB ef-

tersom preventivlagen inte innehåller särskilda tvångsmedel och dessutom endast reglerar 

mycket allvarlig brottslighet.11 

 

1.3  Metod och material 
En stor del av juristutbildningen handlar om att kunna hantera de allmänt accepterade 

rättskällorna bestående utav lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin.12 Således fö-

refaller arbetet med denna uppsats vara ett utmärkt tillfälle att tillämpa den rättsdogma-

tiska metoden. Utöver den rättsdogmatiska metoden behandlar uppsatsen även rättspoli-

tiska överväganden i form av de lege ferenda-resonemang. Tillämpningen av den rätts-

politiska metoden i denna uppsats syftar till att besvara frågan om hur överskottsinform-

ation bör regleras. 

Rättsdogmatikens uppgift är bland annat att avgöra när och hur en rättsregel är till-

lämplig.13 För att kunna besvara frågan om hur överskottsinformation från hemliga 

tvångsmedel bör regleras medför den rättsdogmatiska metoden att uppsatsen till en början 

behandlar gällande rätt. Denna del kommer således att bestå utav de lege lata-resonemang 

avseende hemliga tvångsmedel och överskottsinformation. En sådan deskriptiv rättsdog-

matik sker genom en allmän beskrivning av vissa relevanta bestämmelser.14 

Redogörelsen för gällande rätt utgår vidare främst från förarbeten till RB. Redogö-

relsen av gällande rätt utgår även ifrån Europadomstolens rättspraxis eftersom att Euro-

pakonventionen är en del av svensk rätt. Europadomstolen har i flertalet fall tagit ställning 

till frågor om överskottsinformation från hemliga tvångsmedel. Denna rättspraxis är så-

ledes nödvändigt material för att uppnå syftet med uppsatsen. I svensk rätt förefaller emel-

lertid frågan om hur överskottsinformation får användas, exempelvis i rättsprocesser, vara 

relativt klar. Dagens reglering synes inte medföra större tolknings- eller tillämpnings-

                                                        
11 Lindberg, G, lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, inledande lag-
kommentaren, Karnov (2019-08-30). För mer information kring preventivlagen, se SOU 2018:61 s. 63. 
12 Kleineman s. 27 ff. 
13 Olsen s. 29 ff. 
14 Lambertz, SvJT 2002 s. 265. 
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svårigheter, och till följd av detta finns få rättsfall från HD om överskottsinformation.15 

De befintliga rättsfallen behandlar frågan om överskottsinformation i förhållande till den 

fria bevisföringen.16 Med anledning av att denna uppsats främst berör frågan om hur över-

skottsinformation bör regleras, och således inte möjligheten att använda överskottsin-

formation i rättsprocesser, kommer rättsfallen från HD inte att beaktas i detta arbete. 

Utöver förarbeten och rättspraxis används den juridiska doktrinen för redogörelsen 

av gällande rätt. Den juridiska doktrinen är en del av den svenska rättskällehierarkin och 

således av vikt vid användning av den rättsdogmatiska metoden. Denna uppsats kommer 

dock inte enbart att behandla gällande rätt. En viktig del av uppsatsen är just resone-

manget kring hur gällande rätt bör utformas. Sådana de lege ferenda-resonemang anses 

ofta inte tillhöra den traditionella, snäva, definitionen av rättsdogmatik. Lena Olsen anför 

exempelvis att rättspolitiska problem, såsom konsekvenserna av en viss reglering, inte är 

huvuduppgiften för ”snäv rättsdogmatik”.17 De lege ferenda-resonemang måste dock inte 

vara ett problem vid användning av den rättsdogmatiska metoden.18 Enligt Jan Hellner 

kan de rättspolitiska problemen vara av betydande vikt för denna metod och Hellner fö-

respråkar därför en ”dynamisk rättsdogmatik”. En dynamisk rättsdogmatik innefattar kri-

tik av gällande rätt, rättspolitiska överväganden och de lege ferenda-resonemang.19 Göran 

                                                        
15 Jfr dock Heuman & Gatenheim, JT 2018/19 s. 270. Heuman och Gatenheim menar att bestämmelserna 
om överskottsinformation leder till vissa tolkningsproblem, exempelvis vad som omfattas av en och samma 
förundersökning. Frågan kommer att beröras senare i uppsatsen. 
16 Se t.ex. NJA 2003 s. 323 angående åberopande av oegentligt åtkommen överskottsinformation som be-
visning. Två personer, misstänkta för grovt narkotikabrott, var föremål för hemlig avlyssning av elektronisk 
kommunikation. Under avlyssningen framkom information som medförde att de misstänkta och ytterligare 
tre utomstående personer kunde misstänkas för grovt vapenbrott. Problemet var emellertid att hemlig av-
lyssning av elektronisk kommunikation varken hade beslutats, eller hade kunnat beslutats, för utredningen 
om grovt vapenbrott. Informationen om grovt vapenbrott utgjorde därför överskottsinformation, och frågan 
var huruvida den oegentligt åtkomna överskottsinformationen fick åberopas som bevisning gentemot de 
misstänkta. Se även NJA 2001 s. 535. Fallet avsåg uteslutning av en advokat ur Sveriges advokatsamfund. 
Advokaten vidarebefordrade information från advokatens häktade klient till en annan misstänkt person i 
samma mål. Den andra misstänkte personen var inte den advokatens klient. Anledningen till att advokaten 
agerade mellanhand var på grund av att advokatens klient var häktad med restriktioner. Advokatens häktade 
klient var även föremål för hemlig avlyssning vid tillfället då klienten på telefon gav advokaten informat-
ionen som skulle vidarebefordras till den andra misstänkte. Advokatens agerande, i form av vidarebeford-
randet, utgjorde överskottsinformation. Överskottsinformationen medförde uteslutning från Sveriges advo-
katsamfund. Se även Bring m.fl. s. 459. 
17 Se Lambertz, SvJT 2002 s. 265 som påpekar att de lege ferenda-resonemang ibland betraktas som icke 
vetenskapligt. 
18 Kleineman s. 40. 
19 Hellner, SvJT 1975 s. 404 ff. Hellner beskriver även hur de lege lata-resonemang anses vara ”bundna” 
argument medan de lege ferenda-resonemang istället anses bestå utav ”fria” argument. Hellner anser 
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Lambertz benämner detta tillvägagångssätt ”konstruktiv rättsdogmatik de lege ferenda” 

och menar att en sådan metod är inriktad på att framföra överväganden om hur ändring 

av regelsystemet bör ske.20 

I denna uppsats är överväganden, som föranleder resonemang kring hur överskotts-

information bör regleras, sakligt motiverade utifrån den svenska rättskällehierarkin. Re-

sonemangen går visserligen utanför den traditionella rättsdogmatiken, emellertid sker 

dessa överväganden inom ramen för grunderna till gällande rätt. Till stöd för de lege fe-

renda-resonemangen används samma material och rättskällor som används för redogörel-

sen av gällande rätt. Dessa utgörs främst utav förarbeten till relevanta bestämmelser i RB, 

förarbeten till lagen om hemlig rumsavlyssning, den juridiska doktrinen samt rättspraxis 

från Europadomstolen.  

 

1.4  Disposition 
Dispositionen är utformad på så sätt att ovanställda delfrågor löpande besvaras i krono-

logisk ordning. Detta innebär att uppsatsen inleds med en historisk återblick kring regle-

ringen av hemliga tvångsmedel i svensk rätt. Denna återblick är viktig för förståelsen av 

bakgrunden till gällande rätt.  

Uppsatsen övergår sedan i en faktabaserad beskrivning av vilka åtgärder som utgör 

hemliga tvångsåtgärder samt vad dessa hemliga tvångsåtgärder innebär. I samband med 

detta redogörs för vad som enligt gällande rätt krävs för att kunna använda hemliga 

tvångsmedel. I detta avsnitt kommer även viss statistik att presenteras i syfte att ge läsaren 

en uppfattning om hur användning av hemliga tvångsmedel ser ut i praktiken. Uppsatsen 

behandlar därefter frågan om vad överskottsinformation innebär och hur regleringen av 

överskottsinformation ser ut enligt gällande rätt. För att förtydliga denna innebörd har två 

olika tabeller bifogats (tabell 1 och tabell 2). Syftet med dessa tabeller är att ge läsaren en 

klar bild av dagens reglering för att denne senare ska kunna tillgodogöra sig uppsatsens 

alternativa lösningsförslag. 

                                                        
emellertid att de lege ferenda-resonemang varken består utav helt bundna eller helt fria argument. Exem-
pelvis är argument för ett lagförslag mer fria än argument i ett vetenskapligt arbete, men det innebär inte 
att argumenteringen är ”fri”.  
20 Lambertz, SvJT 2002 s. 265. Se även Sandgren s. 119 och Jareborg, SvJT 2004 s. 4. 
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Med anledning av att uppsatsen till viss del utgår ifrån lagförslaget i SOU 2018:61, 

presenteras detta förslag kortfattat för att sedan övergå i en analys av detsamma. Analysen 

har till syfte att besvara frågan om lagförslagets förenlighet med RF och Europakonvent-

ionen. Analysen är dessutom av central för denna uppsats med syfte att utreda frågan om 

användning av överskottsinformation. Betänkandet SOU 2018:61 överlämnades nämli-

gen till regeringen i augusti 2018, och även om utredningen inte än har föranlett lagänd-

ringar är frågan emellertid fortfarande aktuell. 

 Därefter förefaller en presentation av alternativa lösningsförslag, till frågan om hur 

överskottsinformation bör regleras, vara lämplig. Detta avsnitt består därför främst utav 

de lege ferenda-resonemang. Utgångspunkten för de alternativa lösningsförslagen är 

rättssäkerhet samt förutsägbarhet, och innebär i praktiken en slags kompromiss mellan 

gällande rätt och lagförslaget i SOU 2018:61. I slutet av detta arbete har en tabell (bilaga 

1) bifogats i syfte att tydliggöra de alternativa lösningförslagens innebörd i förhållande 

till både dagens reglering av överskottsinformation samt lagförslaget i SOU 2018:61. 
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2  Hemliga tvångsmedel de lege lata 
2.1  Om detta avsnitt 
För att kunna utreda frågan om överskottsinformation från hemliga tvångsmedel är för-

ståelsen för hemliga tvångsmedel central. Detta avsnitt inleds därför med en bakgrund av 

hemliga tvångsmedel och överskottsinformation i svensk rätt. Bland annat presenteras 

tillvägagångssätt kring dessa förfaranden samt tidigare relevanta utredningar i fråga om 

överskottsinformation. Avsnittet syftar vidare till att ge en överblick av hur hemliga 

tvångsmedel används enligt gällande svensk rätt samt vad dessa tvångsåtgärder mer spe-

cifikt innebär. Som ovan nämnt presenteras även viss statistik i syfte att ge läsaren en 

uppfattning om hur användning av hemliga tvångsmedel ser ut i praktiken. Slutligen be-

rörs kortfattat rätten till rättvis rättegång samt rätten mot självinkriminering, vilka är frå-

gor som åtminstone översiktligt bör beröras eftersom de alltid finns i bakgrunden vid 

diskussion av detta slag. 

 

2.2  En historisk återblick 
Hemlig avlyssning och övervakning av elektronisk kommunikation har funnits tillgäng-

liga som hemliga tvångsmedel i svensk rätt sedan RBs tillkomst år 1948.21 Tvångsåtgär-

derna benämndes då hemlig teleavlyssning respektive teleövervakning. Många år senare 

infördes hemlig kameraövervakning och så småningom, år 2008, infördes även hemlig 

rumsavlyssning som hemligt tvångsmedel i svensk rätt.22 

Vid diskussionen om huruvida hemlig rumsavlyssning skulle få ta plats som hemligt 

tvångsmedel i svensk rätt föreslogs att hemlig rumsavlyssning skulle införas i en tidsbe-

gränsad lag skild från RB.23 Resultatet av detta blev lagen om hemlig rumsavlyssning. 

Lagen om hemlig rumsavlyssning upphörde, efter flertalet förlängningar av giltighetsti-

den, att gälla i slutet av år 2014.24 Bestämmelserna från lagen om hemlig rumsavlyssning 

infördes därefter i 27 kap. RB tillsammans med övriga hemliga tvångsmedel. 

                                                        
21 Malmsten, SvJT 1992 s. 529. 
22 Hemlig kameraövervakning infördes i svensk rätt med anledning av lagförslaget i prop. 1995/96:85, och 
hemlig rumsavlyssning infördes i svensk rätt med anledning prop. 2005/06:178. 
23 Se bl.a. promemorian Ju2005/5765/Å. 
24 Se prop. 2013/14:237. 
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Förarbetena till lagen om hemlig rumsavlyssning innehåller dock överväganden som 

fortfarande är av relevans idag.25 I dessa förarbeten diskuterades nämligen de integritets-

kränkningar som skulle uppstå vid införandet av hemlig rumsavlyssning som straffpro-

cessuellt tvångsmedel. Vid tillfället ansågs hemlig teleavlyssning och hemlig kameraö-

vervakning innebära störst integritetskränkning av de hemliga tvångsmedel som då fanns 

tillgängliga.26 Eftersom både hemlig rumsavlyssning och hemlig teleavlyssning innebar 

en slags avlyssning, jämfördes just dessa tvångsåtgärder med varandra i syfte att utreda 

integritetsaspekten av hemlig rumsavlyssning. Vid jämförelsen påpekades att den tvångs-

åtgärd som ansågs mest integritetskränkande måste vara beroende av omständigheterna i 

det enskilda fallet. Trots detta konstaterades emellertid att hemlig rumsavlyssning gene-

rellt sett skulle medföra en större integritetskränkning för enskilda personer jämfört med 

resterande hemliga tvångsmedel. 

Till stöd för att just hemlig rumsavlyssning skulle medföra en sådan integritetskränk-

ning anfördes ett flertal anledningar. Bland annat uppgavs att hemlig rumsavlyssning san-

nolikt genererar en omfattande mängd överskottsinformation, att polisen kan avlyssna allt 

som sägs samt att detta drabbar utomstående personer. Dessutom antogs att människor 

troligen delar med sig av mer information vid ett fysiskt samtal jämfört med exempelvis 

ett telefonsamtal. Slutligen beaktades den omständigheten att polisen, vid användning av 

hemlig rumsavlyssning, bland annat har rätt att bereda sig tillträde till den berördes bostad 

i syfte att montera avlyssningsutrustning.27 

 

 

                                                        
25 Prop. 2005/06:178 s. 43. Förarbetena till den upphävda lagen är än idag av betydelse med anledning av 
att den materiella innebörden av hemlig rumsavlyssning i princip är densamma som vid tvångsåtgärdens 
införande.  
26 Se SOU 1984:54 s. 45 för vidare definition av begreppet ”integritet”. Utredningen konstaterade att an-
vändning av tvångsmedel alltid innebär ett ingrepp av den enskildes integritet. Ingreppet kan emellertid 
vara av olika karaktär, på så sätt att exempelvis en husrannsakan medför ingrepp i den materiella integrite-
ten medan en kroppsvisitation medför ingrepp i den kroppsliga integriteten. Se även SOU 1984:54 s. 81 i 
vilken stadgas att ingrepp i den personliga integriteten generellt sett bör anses allvarligare än ingrepp i den 
materiella integriteten. 
27 Prop. 2005/06:178 s. 44. 
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2.3  Vad innebär hemliga tvångsmedel? 
Tillgängliga hemliga tvångsmedel i svensk rätt består idag utav hemlig avlyssning av 

elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig 

kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning.28 Hemliga tvångsmedel är straffproces-

suella åtgärder som främst används under förundersökningar i syfte att utreda brott.29 

Dessa tvångsåtgärder intar vidare en särställning i förhållande till andra straffprocessuella 

tvångsmedel med anledning av att hemliga tvångsmedel används utan den berördes vet-

skap. Andra straffprocessuella tvångsmedel utförs som huvudregel med den berördes vet-

skap, exempelvis husrannsakan, kroppsvisitation, beslag och häktning.30 Förutom att 

hemliga tvångsmedel används utan den berördes vetskap, antas sådana åtgärder även ske 

mot den berördes vilja.31 

 

2.3.1  Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation 
Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation regleras i 27 kap. 18 § RB och innebär 

att olika former av elektronisk kommunikation,32 exempelvis meddelanden till och från 

ett telefonnummer, datorkommunikation, SMS och MMS i hemlighet avlyssnas eller tas 

upp med tekniskt hjälpmedel för återgivning.33 Huvudregeln för användning av hemlig 

avlyssning av elektronisk kommunikation, vilken stadgas i 27 kap. 18 § p. 1 RB, kräver 

en pågående förundersökning om brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff 

än fängelse i två år. 

Till denna huvudregel finns naturligtvis undantag. Enligt 27 kap. 18 § p. 2 RB får 

tvångsåtgärden även användas vid brott vilka stadgas i 27 kap. 2 § RB och som faller 

                                                        
28 Såsom framgår av uppsatsens avgränsning kommer postkontroll, som också är ett hemligt tvångsmedel, 
inte att beröras i denna uppsats. 
29 SOU 2018:61 s. 41. Enligt prop. 2005/06:178 s. 21 används straffprocessuella tvångsmedel även för att 
rättegång i brottmål ska kunna genomföras. Jfr även preventivlagen, enligt vilken möjlighet alltså finns att 
använda hemliga tvångsmedel utanför en förundersökning. 
30 SOU 2018:61 s. 41. 
31 Prop. 2013/14:237 s. 43. Se även prop. 2005/06:178 s. 21 vilken stadgar att åtgärderna räknas som just 
tvångsmedel eftersom de omfattas av grundlagsskyddet i 2 kap. 6 § RF och därför kräver lagstöd. Jfr Bring 
m.fl. s. 453 som påpekar att åtgärderna inte utgör tvångsmedel i egentlig mening eftersom tvång inte utövas. 
Jfr även Heuman & Gatenheim, JT 2018/19 s. 262 ff. Heuman och Gatenheim menar att definitionen av 
hemliga tvångsmedel är problematisk. Att definiera hemliga tvångsmedel som åtgärder utförda utan den 
berördes kännedom träffar i praktiken många andra åtgärder än vad som avses idag, exempelvis hemliga 
beslag, hemlig husrannsakan, spaning och infiltratörsverksamhet. 
32 Definition av begreppet elektroniskt kommunikationsnät finnes i 1 kap. 7 § LEK. 
33 Lindberg, Rättegångsbalk (1942:740) 27 kap. 18 §, Lexino 2018-09-01. 
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inom Säkerhetspolisens verksamhetsområde. Vidare stadgas i 27 kap. 18 § p. 3 RB att 

åtgärden får användas vid försök, förberedelse eller stämpling till brott enligt p. 1-2 för-

utsatt att gärningen är straffbelagd. Slutligen föreligger en straffvärdeventil i 27 kap. 18 

§ p. 4 RB, vilken ger möjlighet att använda hemlig avlyssning av elektronisk kommuni-

kation för det fall brottets straffvärde överstiger fängelse i två år. Straffvärdeventilen in-

nebär således att tvångsåtgärden kan användas även om det aktuella brottet föreskriver 

lindrigare straff än fängelse i två år, vilket huvudregeln kräver.34 

 

2.3.2  Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation 

Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation regleras i 27 kap. 19 § RB och inne-

bär att uppgifter om en viss elektronisk kommunikations bakgrundsinformation hämtas 

in. Detta avser exempelvis meddelanden som överförts till eller från ett telefonnummer 

samt vilka kommunikationsutrustningar som vid en viss tidpunkt funnits inom ett visst 

geografiskt område. Mer specifikt kan tvångsåtgärden innebära information om vem som 

har skickat e-mail eller SMS, vem mottagaren är samt telefonlistor avseende tidpunkt och 

längd för samtal.35 Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation innebär emellertid 

inte att innehållet i meddelandet tillgängliggörs, utan istället ges tillgång till trafik- och 

lokaliseringsuppgifter.36 Åtgärden kan sägas höra ihop med hemlig avlyssning av elektro-

nisk kommunikation på så sätt att tillstånd till hemlig avlyssning också innefattar tillstånd 

till hemlig övervakning, enligt 27 kap. 18 § st. 3 RB. 

                                                        
34 Lindberg, Rättegångsbalk (1942:740) 27 kap. 18 §, Lexino 2018-09-01. Enligt Lindberg får, vid bedöm-
ning av straffvärdet, inte straffvärdet för en eventuellt samlad brottslighet beaktas. Det enskilda brottet ska 
således ha ett straffvärde överstigande fängelse i två år för tillämpning av 27 kap. 18 § p. 4 RB. Se även 
Lindberg s. 492. Straffvärdeventilen har betydelse avseende vissa allvarliga brott såsom grovt bedrägeri i 
mångmiljonklassen, grova skattebrott och grova våldsbrott. Vidare får straffvärdeventilen endast tillämpas 
restriktivt och det måste finnas ”mycket goda skäl” för dess användning. Se vidare Bring m.fl. s. 458 och 
prop. 2002/03:74 s. 32 ff. Vid införandet av straffvärdeventilen (år 2004) ansågs bekämpande av brott med 
högt straffvärde vara ett starkt samhällsintresse, vilket motiverade användning av hemliga tvångsmedel. 
Som Lindberg konstaterade måste det enskilda brottet ha ett straffvärde överstigande fängelse i två år, på 
grund av den integritetskränkning som tvångsåtgärden medför. Det ansågs inte lämpligt att använda hem-
liga tvångsmedel mot sådan seriebrottslighet där varje enskilt brott har ett lågt straffvärde. 
35 Bring m.fl. s. 455. 
36 Prop 2013/14:237 s. 44. I SOU 2018:61 s. 14 benämns dessa uppgifter ”metadata” och förtydligar att 
åtgärden inte ger tillgång till exempelvis vad som sägs i ett email eller vad som står i ett SMS. Däremot är 
sådant möjligt med åtgärden hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. 
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Enligt huvudregeln i 27 kap. 19 § st. 3 p. 1 RB får hemlig övervakning av elektronisk 

kommunikation användas vid förundersökning för brott vilka inte föreskriver lindrigare 

straff än sex månaders fängelse. I likhet med regleringen av hemlig avlyssning av elektro-

nisk kommunikation finns tre undantag från huvudregeln. I 27 kap. 19 § st. 3 p. 2-3 RB 

stadgas undantag för vissa specifika brott.37 I p. 4 föreskrivs att åtgärden får användas vid 

förundersökning om försök, förberedelse eller stämpling till brott enligt p. 3, förutsatt att 

dessa osjälvständiga brottsformer är straffbelagda. 

För både hemlig avlyssning och övervakning av elektronisk kommunikation gäller, 

enligt 27 kap. 20 § st. 1 RB, att åtgärden endast får vidtas gentemot den som skäligen kan 

misstänkas för brottet samt att åtgärden är av synnerlig vikt för brottsutredningen.38 Hem-

lig övervakning av elektronisk kommunikation får dock ske i syfte att utreda vem som 

skäligen kan misstänkas, med viss begränsning enligt 27 kap. 20 § st. 2 RB.39 

 

2.3.3  Hemlig kameraövervakning 
Hemlig kameraövervakning regleras i 27 kap. 20 a § RB och innebär att olika former av 

kamerautrustning i hemlighet används för optisk personövervakning. Kameraövervak-

ning avser endast bildupptagning, och alltså inte ljudupptagning. Kraven för att vidta åt-

gärden under en förundersökning regleras i 27 kap. 20 a § st. 2 p. 1-4 RB, och är desamma 

som kraven för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. 

Såsom gäller för hemlig avlyssning och övervakning av elektronisk kommunikation, 

krävs enligt 27 kap. 20 b-c §§ RB att någon är skäligen misstänkt för brottet samt att 

                                                        
37 Se Lindberg, Rättegångsbalk (1942:740) 27 kap. 20 a §, Lexino 2018-09-01. I p. 2 stadgas bl.a. barnpor-
nografibrott (16 kap. 10 a § BrB) och narkotikabrott (1 § narkotikastrafflagen). Syftet med att dessa brott 
specifikt uppräknas är att tvångsåtgärden ska kunna användas även om inte straffskalan, 27 kap. 19 § st. 3 
p. 1 RB, tillåter åtgärden. 
38 Ekelöf m.fl. s. 87. Enligt Andersson är kravet på synnerlig vikt inte uppfyllt för det fall man inte kan 
förklara vilken information man letar efter, varför informationen är viktig samt varför det inte är möjligt att 
få tag på informationen genom en mindre ingripande åtgärd. Jfr Lundqvist s. 280. Lundqvist förklarar att 
”synnerlig vikt” dock inte innebär att åtgärden kan förväntas få avgörande betydelse för utredningen. Se 
även Lindberg, Rättegångsbalk (1942:740) 27 kap. 20 §, Lexino 2018-09-01. Lindberg anför att viss kva-
litet i den förvärvade informationen förväntas vid användning av hemliga tvångsmedel. Jfr emellertid slut-
ligen Bring m.fl. s. 456. Även om mindre ingripande medel kan användas bör avlyssning tillåtas om andra 
åtgärder kräver onormalt stor insats eller medför risk för pågående brottsutredning. 
39 Se Ekelöf m.fl. s. 85. Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation kan användas för att finna en 
misstänkt, bland annat genom att tömma telefonmaster på information om vilka som har befunnit sig vid 
en brottsplats. 
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åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen. Åtgärden får också vidtas i syfte att fast-

ställa vem som skäligen kan misstänkas för brottet.40 

 

2.3.4  Hemlig rumsavlyssning 

Hemlig rumsavlyssning regleras i 27 kap. 20 d § RB och innebär en hemlig avlyssning 

eller upptagning med hjälp av tekniskt hjälpmedel. Denna avlyssning ska avse samtal i 

enrum eller andra sammanträden eller sammankomster som allmänheten inte har tillträde 

till.41 Hemlig rumsavlyssning kallas i vardagligt tal ibland även buggning.42  

För att kunna vidta hemlig rumsavlyssning under en förundersökning krävs att någon 

punkt i 27 kap. 20 d § p. 1-6 RB är uppfylld. Enligt huvudregeln i p. 1 krävs att förunder-

sökningen ska avse brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i 

fyra år. Från denna huvudregeln finns undantag för brott enligt p. 2-3, och för specifikt 

uppräknade brott i p. 4 förutsatt att straffvärdet för dessa brott kan antas överstiga fängelse 

i fyra år.  Bland annat uppräknas människohandel enligt 4 kap. 1 a § BrB och våldtäkt 

enligt 6 kap. 1 § st. 1 BrB. I p. 5-6 regleras hemlig rumsavlyssning vid osjälvständiga 

brottsformer, vilket också innebär att tillämpning av p. 1-4 måste avse fullbordade brott.43 

 Förutsättningarna för att vidta hemlig rumsavlyssning under en förundersökning re-

gleras vidare i 27 kap. 20 e § RB. Endast om någon är skäligen misstänkt för brott enligt 

27 kap. 20 d § RB, och åtgärden är av synnerlig vikt för brottsutredningen, får hemlig 

rumsavlyssning användas. 

 

                                                        
40 Se vidare Lindberg, Rättegångsbalk (1942:740) 27 kap. 20 a §, Lexino 2018-09-01. Lindberg konstaterar 
att manuell användning av kameror i polisens verksamhet faller utanför tillämpningsområdet för hemlig 
kameraövervakning. Således omfattas inte exempelvis polisens användning av kameror i spaningsverksam-
het, i vilken personer också utsätts för hemlig optisk personövervakning. 
41 Jfr Lindberg, Rättegångsbalk (1942:740) 27 kap. 20 d §, Lexino 2018-09-01 och prop. 2005/06:178 s. 
98. För det fall någon som deltar i samtalet är medveten om att samtalet avlyssnas medför denna omstän-
dighet att det inte är fråga om hemlig rumsavlyssning. Avlyssningen sker i sådana fall inte i hemlighet. 
Detta innebär vidare att exempelvis en polis med dold mikrofon i ett samtal med annan i enrum inte använ-
der sig av hemlig rumsavlyssning. Se även Bring m.fl. s. 462. Rekvisitet ”mellan andra” i 27 kap. 20 d § 
st. 1 p. 2 RB förtydligar att avlyssning som sker där den som avlyssnar själv deltar inte utgör hemlig rums-
avlyssning. 
42 Bring m.fl. s. 462. I denna uppsats kommer dock inte begreppet ”buggning” att användas, utan istället 
benämns åtgärden ”hemlig rumsavlyssning”. 
43 Lindberg, Rättegångsbalk (1942:740) 27 kap. 20 d §, Lexino 2018-09-01. 
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2.4  Kort om användning av hemliga tvångsmedel idag 
Varje år redovisas användningen av hemliga tvångsmedel i en rapport av Åklagarmyn-

digheten. Uppgifterna om sådan användning är således lättillgängliga. Rapporterna ger 

dessutom en god bild av hur användningen av hemliga tvångsmedel ser ut i praktiken. 

Den senaste rapporten om användning av hemliga tvångsmedel presenterades i maj 

2019 och avsåg användningen av hemliga tvångsmedel under år 2018. Åklagarmyndig-

heten konstaterade bland annat följande. Antalet misstänka personer som utsattes för 

hemlig avlyssning och övervakning av elektronisk kommunikation ökade ”något” under 

år 2018 jämfört med år 2017. Däremot ökade antalet tillstånd under år 2018 med 133 %. 

Åklagarmyndigheten förklarar ökningen med att misstänkta ofta byter telefoner i syfte att 

undgå avlyssning och därför behövs fler tillstånd gällande samma person.44 Även avse-

ende hemlig rumsavlyssning har en ökning skett, både avseende tillstånd och misstänkta 

personer, medan användning av hemlig kameraövervakning har minskat.45 

 Med utgångspunkt i Åklagarmyndighetens tidigare rapporter har Simon Andersson 

konstaterat följande utveckling. Under 80-90-talet meddelades några hundra tillstånd till 

hemliga tvångsmedel. Runt år 2000 meddelades ca 1 000 tillstånd, år 2005 meddelades 2 

000 tillstånd och år 2016 uppgick dessa tillstånd till fler än 10 000. Andersson påpekar 

således att brottsutredande myndigheter på senare tid har fått utökad tillgång till hemliga 

tvångsmedel. Dessa tvångsmedel anses dessutom vara mer ingripande än tidigare, bland 

annat med hänvisning till att hemlig rumsavlyssning idag är ett tillåtet hemligt tvångsme-

del.46 

 

 

 

                                                        
44 För mer information om problemet med att misstänkta personer byter telefoner och sim-kort i syfte att 
undvika hemlig avlyssning, se betänkandet Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning 
(SOU 2018:30). 
45 Se Åklagarmyndighetens rapport ”Redovisning av användning av vissa hemliga tvångsmedel under 
2018” s. 4. Tillgänglig: https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/rapporter/ovriga-rapporter/redo-
visning-av-anvandningen-av-vissa-hemliga-tvangsmedel-under-2018.pdf (Hämtad 2019-10-19). 
46 Ekelöf m.fl. s. 43. 
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2.5  Rätten till rättvis rättegång och självinkriminering 
Vid diskussion om hemliga tvångsmedel bör även frågan om självinkriminering beröras. 

Frågan om självinkriminering, eller the privilege against self-incrimination enligt dess 

engelska lydelse, är en princip tillhörande rätten till rättvis rättegång enligt artikel 6 i 

Europakonventionen.47 Denna princip innebär att en person som är misstänkt för brott 

innehar rätten att inte behöva uttala sig och att inte behöva bidra med material till brotts-

utredningen. Vid användning av hemliga tvångsmedel sker emellertid informationshämt-

ning utan den misstänktes vetskap. Syftet med åtgärden är just att komma åt information 

som den misstänkte inte frivilligt bidrar med till brottsutredningen.48 Hur fungerar i så-

dant fall användning av hemliga tvångsmedel i förhållande till rätten att inte behöva be-

lasta sig själv i brottsutredningar?  

 Europadomstolen har i målet Saunders mot Storbritannien framfört att rätten mot 

självinkriminering har ett nära samband med oskuldspresumtionen i artikel 6 i Europa-

konventionen.49 Oskuldspresumtionen innebär kortfattat att den misstänkte inte har en 

skyldighet att bevisa sin oskuld, utan bevisbördan för styrkande av brottet ligger hos åkla-

garen. Europadomstolen konstaterade dock att rätten mot självinkriminering och den 

misstänktes oskuldspresumtion främst avser den misstänktes rätt att vara passiv. Således 

föreligger inget hinder mot att använda information som har framkommit genom 

                                                        
47 Se Bring m.fl. s. 119. 
48 Observera att den misstänkte ska underrättas om brottsmisstanken när denne anses skäligen misstänkt, 
se 23 kap. 18 § RB och 12 § FUK. Enligt RB får hemliga tvångsmedel endast användas för det fall den 
misstänkte kan anses åtminstone skäligen misstänkt. Således bör den misstänkte vid tillfället för den hem-
liga tvångsåtgärden vara medveten om brottsmisstanken och därför kan den brottsutredande myndigheten 
då bedöma huruvida den misstänkte undanhåller information som är nödvändig för brottsutredningen. Se 
även Bring m.fl. s. 123 ff. För det fall omständigheter framkommer under förhör som leder till att den 
förhörde är att anse som ”skäligen misstänkt”, ska förhöret avbrytas för att informera den förhörde om 
brottsmisstanken. 
49 Se Bring m.fl. s. 119. Rätten att inte behöva belasta sig själv och rätten att vara tyst anses vara allmänt 
erkända internationella standarder, trots att dessa rättigheter inte uttryckligen framgår av Europakonvent-
ionen. I Saunders mot Storbritannien uttalade Europadomstolen följande i p. 68: “The Court recalls that, 
although not specifically mentioned in Article 6 of the Convention (art. 6), the right to silence and the right 
not to incriminate oneself are generally recognised international standards which lie at the heart of the 
notion of a fair procedure under Article 6 (art. 6). Their rationale lies, inter alia, in the protection of the 
accused against improper compulsion by the authorities thereby contributing to the avoidance of miscar-
riages of justice and to the fulfilment of the aims of Article 6 (art. 6) (…). The right not to incriminate 
oneself, in particular, presupposes that the prosecution in a criminal case seek to prove their case against 
the accused without resort to evidence obtained through methods of coercion or oppression in defiance of 
the will of the accused. In this sense the right is closely linked to the presumption of innocence contained 
in Article 6 para. 2 of the Convention (art. 6-2).” 
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tvångsmedel, däribland hemliga sådana, på grund av rätten mot självinkriminering och 

rätten till rättvis rättegång. 

Fallet Saunders mot Storbritannien avsåg bevisning som åtkommits innan den aktu-

ella brottsutredningen hade påbörjats. Europadomstolen menade därför att allmänintres-

set inte kunde rättfärdiga användning av tvångsmässigt erhållen bevisning som åtkommits 

utanför ett straffprocessuellt förfarande, vilken senare används för att belasta den miss-

tänkte inom ett straffprocessuellt förfarande. En motsatsvis tolkning av uttalandet synes 

ge vidare stöd för att rätten mot självinkriminering inte utgör hinder mot att använda be-

lastande bevisning från hemliga tvångsmedel. För det fall den tvångsmässigt erhållna be-

visningen åtkommits inom ramen för ett straffprocessuellt förfarande förefaller allmän-

intresset kunna rättfärdiga användning av sådan information.50 

 

2.6  Sammanfattande kommentar 
Detta avsnitt har förklarat innebörden av hemliga tvångsmedel och vad som krävs för att 

en brottsutredande myndighet ska kunna vidta sådana åtgärder. Åklagarmyndighetens 

rapporter visar att hemliga tvångsmedel används i en alltmer utökad omfattning. Använd-

ningen av hemliga tvångsmedel tyder därför på att brottsutredningsintresset tillmäts en 

betydande vikt. Konsekvensen av att brottsutredningsintresset får ett sådant utrymme in-

nebär följaktligen att det grundlagsstadgade skyddet för enskildas personliga integritet får 

ge vika för det förstnämnda intresset.51 Andersson påpekar emellertid att det utökade 

                                                        
50 Se Saunders mot Storbritannien p. 74: “[The Court] does not accept the Government’s argument that the 
complexity of corporate fraud and the vital public interest in the investigation of such fraud and the pun-
ishment of those responsible could justify such a marked departure as that which occurred in the present 
case from one of the basic principles of a fair procedure. Like the Commission, it considers that the general 
requirements of fairness contained in Article 6 (art. 6), including the right not to incriminate oneself, apply 
to criminal proceedings in respect of all types of criminal offences without distinction from the most simple 
to the most complex. The public interest cannot be invoked to justify the use of answers compulsorily 
obtained in a non-judicial investigation to incriminate the accused during the trial proceedings. It is note-
worthy in this respect that under the relevant legislation statements obtained under compulsory powers by 
the Serious Fraud Office cannot, as a general rule, be adduced in evidence at the subsequent trial of the 
person concerned. Moreover the fact that statements were made by the applicant prior to his being charged 
does not prevent their later use in criminal proceedings from constituting an infringement of the right.” Se 
även Bring m.fl. s. 118 ff. 
51 Se även Heuman & Gatenheim, JT 2018/19 s. 273. Heuman och Gatenheim påpekar att en brottsmiss-
tanke inte är detsamma som att personen faktiskt har begått ett brott, men att brottsmisstanken otvivelaktigt 
innebär att brottsutredande myndighet ska kunna utreda situationen. Författarna menar vidare att brottsut-
redningsintresset har ansetts vara viktigare för lagstiftaren än att skydda en person från att bli utredd för 
brott som denne kan antas ha begått. 
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brottsutredningsintresset inte nödvändigtvis innebär bristande rättssäkerhet i svensk rätt. 

Rättssäkerheten är nämligen beroende av hur regleringen av dessa tvångsmedel är utfor-

mad samt hur regleringen tillämpas i praktiken.52 

Precis som användningen av hemliga tvångsmedel är beroende av brottstyp och 

straffskalor, är även användning av överskottsinformation från hemliga tvångsmedel be-

roende av olika krav avseende brottstyp och straff. I SOU 2018:61 föreslås dock en vä-

sentlig förändring av denna begränsning, och därmed en utökad möjlighet till användning 

av överskottsinformation i förhållande till vad som gäller idag. Såsom Andersson påpekat 

blir frågan därför huruvida den föreslagna regleringen är utformad på ett rättssäkert vis. 

 

  

                                                        
52 Ekelöf m.fl. s. 43.  
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3 Överskottsinformation de lege lata 
3.1  Om detta avsnitt 
Detta avsnitt syftar till att förklara vad överskottsinformation från hemliga tvångsmedel 

innebär. Likt föregående avsnitt inleds därför detta avsnitt med en bakgrund kring över-

skottsinformation i svensk rätt. Därefter sker en genomgång av bestämmelsen om över-

skottsinformation i 27 kap. 23 a § RB. I syfte att förtydliga regleringens innebörd har 

tabeller införts i slutet av avsnitt 3. Tabellerna visar när överskottsinformation från hem-

liga tvångsmedel får användas. Dessutom förtydligas avgränsningen mellan att inleda en 

ny förundersökning och att berika en pågående förundersökning vilket, som utvecklas 

nedan, är avgörande för frågan om huruvida överskottsinformation får användas enligt 

gällande rätt. 

 

3.2  En historisk återblick 
Vid användning av hemliga tvångsmedel har tvångsåtgärden ett särskilt ändamål.53 Ex-

empelvis önskar den brottsutredande myndigheten att genom hemlig avlyssning av 

elektronisk kommunikation få ytterligare information om brottet som har föranlett den 

hemliga tvångsåtgärden. Vid sådan användning förekommer emellertid uppgifter som 

kan användas för andra ändamål, till exempel för att inleda en ny förundersökning om ett 

annat brott. Dessa uppgifter benämns överskottsinformation.54 Användningen av över-

skottsinformation är idag försedd med olika begränsningar beroende av vilket hemligt 

tvångsmedel som används när överskottsinformationen framkommer.55 

Regleringen avseende överskottsinformation infördes ursprungligen i RB med anled-

ning av prop. 2004/05:143. Denna begränsning avsåg endast hemlig avlyssning och över-

vakning av elektronisk kommunikation samt  hemlig kameraövervakning. Hemlig rums-

avlyssning hade ännu inte införts som hemligt tvångsmedel. Innan prop. 2004/05:143 var 

                                                        
53 Lindberg s. 15 ff.  
54 Angående begreppet “överskottsinformation”, se SOU 2018:61 s. 168 f. Överskottsinformation innebär 
inte endast uppgifter om brott utan även annan ”sidoinformation” som exempelvis vilka den berörde umgås 
med eller dennes ärenden hos andra myndigheter. Att begreppet överskottsinformation endast skulle avse 
uppgifter om brottslig verksamhet ska inte ha varit lagstiftarens avsikt. 
55 SOU 2018:61 s. 19. 
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överskottsinformation från hemliga tvångsmedel således inte alls reglerad i svensk rätt.56 

Naturligtvis förekom överskottsinformation vid användning av hemliga tvångsmedel 

även då, men istället reglerades sådan användning med hjälp av andra, redan gällande, 

bestämmelser. Exempelvis beaktades bestämmelser om skyldighet att använda uppgifter 

om brott samt rapporteringsskyldigheten i 9 § PL. Vidare beaktades skyldigheten att in-

leda förundersökning, tillsammans med dess undantag, i 23 kap. 1 § RB samt åtalsplikten 

enligt 20 kap. 6 § RB.57 Överskottsinformation avseende mindre allvarliga brott föran-

ledde inga åtgärder.58  

När hemlig rumsavlyssning föreslogs som nytt hemligt tvångsmedel i svensk rätt dis-

kuterades samtidigt huruvida överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning skulle 

begränsas likt övriga hemliga tvångsmedel. Regeringen ansåg att de skäl, som ett år tidi-

gare anfördes till stöd för att begränsa användning av överskottsinformation från övriga 

hemliga tvångsmedel, även föreföll vara gällande beträffande hemlig rumsavlyssning.59 

En begränsning infördes därför också avseende användning av överskottsinformation från 

hemlig rumsavlyssning. Resultatet blev att användning av överskottsinformation från alla 

hemliga tvångsmedel, inklusive hemlig rumsavlyssning, nu begränsades genom reglering 

i lag. 

Skälen till att överskottsinformation ansågs behöva regleras i svensk rätt grundades 

delvis i artikel 8 i Europakonventionen samt Europadomstolens rättspraxis avseende 

nämnda artikel. Utredningen om överskottsinformation visade också att en lagreglering 

av överskottsinformation var nödvändig med anledning av integritetsskyddet i RF och 

                                                        
56 Prop. 2004/05:143 s. 13. Se även SOU 1975:95 s. 106 f. Enligt SOU 1975:95 skulle överskottsinformat-
ion inte alls kunna användas, med hänvisning till starka rättssäkerhetsskäl samt de integritetskränkningar 
som ansågs uppstå vid sådan användning. Senare, i samband med SOU 1984:54, fick överskottsinformation 
tas i användning, dock i mycket begränsad omfattning och endast avseende vissa grova brott. Även i SOU 
1984:54 uppgavs anledningen till denna restriktivitet kring överskottsinformation grunda sig i integritets- 
och rättssäkerhetsskäl. 
57 Angående åtalsplikt, se Bring m.fl. s. 213. Åtalsplikten anses ge uttryck för den grundläggande principen, 
inom straffrättens område, att den som gör sig skyldig till kriminaliserat handlande ska straffas för detta. 
Svensk rätt utgår än idag från att åtalsplikten är absolut. Jfr dock Bring m.fl. s. 216. Författaren menar att 
svensk rätt har närmat sig ett system med relativ åtalsplikt. Jfr vidare SOU 1992:61 s. 147 ff. 
58 Prop. 2004/05:143 s. 17 f. Se även Lindberg s. 811. Enligt Lindberg åberopades sällan överskottsinform-
ation som bevisning i rättegångar under den tiden överskottsinformation ännu inte reglerades i svensk rätt. 
Däremot användes överskottsinformation i större omfattning som hjälpmedel i polisens spaningsverksam-
het. 
59 Prop. 2005/06:178 s. 85. 
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dess krav på reglering av i vilken omfattning överskottsinformation får utnyttjas.60 Vidare 

konstaterades att hemlig rumsavlyssning skulle utgöra ett ”avsevärt större ingrepp i män-

niskors integritet” i jämförelse med övriga hemliga tvångsmedel.61 Brottsbekämpande 

myndighet skulle nämligen komma att ta del av en stor mängd överskottsinformation från 

hemlig rumsavlyssning. Med detta som grund föreslogs därför att användning av över-

skottsinformation från hemlig rumsavlyssning skulle begränsas i större utsträckning än 

sådan användning från resterande hemliga tvångsmedel.62 

Vissa remissinstanser menade att särbehandlingen av överskottsinformation från 

hemlig rumsavlyssning skulle leda till att allvarliga brott, som exempelvis grovt vapen-

brott och sexuellt utnyttjande av barn, inte skulle kunna utredas på grund av att informat-

ionen i många fall inte skulle få beaktas i brottsutredande syfte. Trots dessa invändningar 

föreslog regeringen att användning av överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning 

väsentligen skulle begränsas på grund av integritetsskäl. En annan ordning skulle inne-

bära att polisen hade fått en ”icke avsedd möjlighet” och ”incitament” till att använda 

hemlig rumsavlyssning i brottsutredande syfte.63 Sedan lagen om hemlig rumsavlyssning 

infördes, och lagens bestämmelser därefter överfördes till RB, har inga betydande mate-

riella förändringar skett avseende överskottsinformation från hemliga tvångsmedel.64 

 

3.3  När får överskottsinformation från hemliga tvångsmedel användas? 
För att informationen som framkommer vid användning av hemliga tvångsmedel ska ut-

göra just överskottsinformation, vilken omfattas av begränsningarna i 27 kap. RB, måste 

överskottsinformationen avse ett annat brott. I praktiken krävs att överskottsinformation 

åtminstone medför anledning att anta brott för att förundersökning ska kunna inledas på 

grundval av överskottsinformationen.65 I det följande presenteras regleringen av över-

skottsinformation i 27 kap. 23 a § RB. I paragrafens första stycke regleras överskottsin-

formation från hemlig avlyssning och övervakning av elektronisk kommunikation samt 

                                                        
60 Prop. 2004/05:143 s. 29 ff. och prop. 2005/06:178 s. 85. 
61 Prop. 2005/06:178 s. 85. 
62 Prop. 2005/06:178 s. 85. 
63 Prop. 2005/06:178 s. 85 f. 
64 SOU 2018:61 s. 170. 
65 Angående inledande av förundersökning, se 23 kap. 1 § RB vilken stadgar de materiella förutsättningarna 
för att inleda en förundersökning. För att inleda en förundersökning ska det finnas anledning att anta att ett 
brott som hör under allmänt åtal har förövats. Se även Bring m.fl. s. 222 ff.  
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kameraövervakning. I paragrafens andra stycke regleras överskottsinformation från hem-

lig rumsavlyssning. 

Enligt 27 kap. 23 a § st. 1 RB får överskottsinformation från hemlig avlyssning och 

övervakning av elektronisk kommunikation samt hemlig kameraövervakning endast i 

vissa fall användas för att inleda en ny förundersökning. För dessa tvångsåtgärder stadgas 

att uppgifter om andra brott än det som legat till grund för beslutet om avlyssning eller 

övervakning endast får användas för att inleda en ny förundersökning om (p. 1) fängelse 

är föreskrivet i minst ett år och brottet inte leder till endast böter, eller (p. 2) om det finns 

särskilda skäl.66 Regleringen av överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning är 

dock annorlunda. I 27 kap. 23 a § st. 2 RB stadgas att överskottsinformation vid hemlig 

rumsavlyssning endast får användas i brottsutredande syfte för det fall det är fråga om (p. 

1) brott som anges i 27 kap. 20 d § RB, eller (p. 2) andra brott med minst tre års fängelse 

föreskrivet.  

Medan pågående förundersökningar obegränsat får berikas med överskottsinformat-

ion från hemlig avlyssning och övervakning av elektronisk kommunikation samt hemlig 

kameraövervakning, gäller alltså inte detsamma för överskottsinformation från hemlig 

rumsavlyssning. I fall av hemlig rumsavlyssning krävs att brottet som framkommer ge-

nom överskottsinformationen i sig kan föranleda hemlig rumsavlyssning eller att brottet 

föreskriver minst tre års fängelsestraff för att överskottsinformationen ska få användas. 

Med andra ord ska något undantag i 27 kap. 23 a § st. 2 p. 1-2 RB vara tillämpligt. Det-

samma gäller för att inleda en förundersökning med anledning av överskottsinformation 

från hemlig rumsavlyssning, medan inledande av förundersökning på grund av över-

skottsinformation från övriga hemliga tvångsmedel alltså har en väsentligt lägre tröskel.67 

Slutligen får överskottsinformation, oavsett använt hemligt tvångsmedel, alltid an-

vändas för att förhindra brott. Vid införandet av reglering kring överskottsinformation i 

svensk rätt ansågs intresset av att förhindra brott överväga motstående intressen, bland 

annat integritetsskydd för enskilda. Således begränsas inte sådan användning av över-

skottsinformation.68 

                                                        
66 Bring m.fl. s. 469. Särskilda skäl anses föreligga när det finns ett starkt allmänt brottsutredningsintresse 
i det enskilda fallet. 
67 Prop. 2013/14:237 s. 123. 
68 Lindberg, Rättegångsbalk (1942:740) 27 kap. 23 a §, Lexino 2018-09-01. En annan sak är dock att över-
skottsinformation om förestående brott inte alltid föranleder åtgärder eftersom brottet kan vara lindrigt. 
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3.3.1 Tabell 1 – När får överskottsinformation användas? 

 

 

 

3.4  Inleda en ny förundersökning eller berika en pågående förundersökning? 
Frågan om huruvida en förundersökning ska berikas med överskottsinformation, eller om 

överskottsinformationen istället innebär att en ny förundersökning ska inledas, är inte helt 

klar. Denna uppdelning är dock avgörande för gränsdragningen av huruvida överskotts-

informationen får användas.69 

Enligt 27 kap. 23 a § RB avser begränsningen av överskottsinformation annat brott 

än brottet som har föranlett den hemliga tvångsåtgärden. För det fall dessa brott har sam-

band med varandra kommer brotten sannolikt utredas i samma förundersökning, och 

överskottsinformationen används i sådant fall för att berika en redan pågående förunder-

sökning. För det fall brottet som framkommer genom överskottsinformationen handlar 

                                                        
Observera även att ett pågående brott inte anses vara förestående, vilket innebär att användningen av över-
skottsinformation ögonblickligen kan övergå från obegränsad användning till väsentligen begränsad an-
vändning, se SOU 2018:61 s. 190 och prop. 2013/14:237 s. 128. 
69 Se Bring m.fl. s. 234 ff. i vilken anförs att såsom 23 kap. 1 § RB är utformad, bör eventuellt en ny 
förundersökning inledas för varje nytt brott. Ett sådant tillvägagångssätt anses emellertid inte vara ända-
målsenligt. Om en gärningsman är misstänkt för flera brott kan brotten därför utredas i samma förunder-
sökning. Vidare konstateras att ”brott och brottslingar som är mer eller mindre länkade till varandra” bör 
bedrivas i ett sammanhang. I FUK 1 a § ska, för det fall en förundersökning utvidgas genom att en pågående 
förundersökning också ska avse andra brott, detta antecknas i förundersökningsprotokollet. Således finns 
stöd för att en förundersökning kan avse flera olika brott. 

 Hemlig avlyssning och övervakning av 
elektronisk kommunikation samt 
hemlig kameraövervakning 

Hemlig rumsavlyssning 

Krav för att 
använda över-
skottsinformat-
ion enligt da-
gens reglering 

27 kap. 23 a § st. 1 RB 
p. 1) minst 1 års fängelsestraff samt kan antas att 
brottet inte leder till böter, eller 
p. 2) särskilda skäl 
 
Överskottsinformation får alltid användas för 
att berika en pågående förundersökning. Ny 
förundersökning kräver att antingen p. 1-2 är 
uppfylld. 

27 kap. 23 a § st. 2 RB 
p. 1) brott som anges i 20 d §, eller 
p. 2) minst 3 års fängelsestraff 
 
 
Överskottsinformation får varken användas 
för att berika eller inleda en ny förundersök-
ning, om inte antingen p. 1-2 är uppfylld. 
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om ett annat brott, men som dock inte har samband med brottet som föranledde den hem-

lig tvångsåtgärden, kommer sannolikt en ny förundersökning behöva inledas.70 

 Vilka brott och vilka gärningsmän som ska utredas i samma förundersökning är inte 

heller klart. Frågan diskuteras kort i SOU 2018:61, i vilken konstateras att en förunder-

sökning kan avse olika brott av olika gärningsmän. Vad som dock utgör en förundersök-

ning anses kunna avgöras utifrån ”det som handläggs gemensamt med ett och samma 

aktomslag”.71 Huruvida en förundersökning ska berikas eller en ny förundersökning ska 

inledas är således en central fråga för användning av överskottsinformation. I syfte att 

förtydliga gränsdragningsproblematiken följer nedan en tabell över situationer som an-

tingen leder till att en pågående förundersökning berikas eller att en ny förundersökning 

inleds. Frågan är dock av praktisk betydelse för brottsutredande myndigheter och kommer 

därför inte att beröras närmre än detta förtydligande. 

  

                                                        
70 Jfr dock Åklagarmyndighetens RättsPM 2012:8 s. 12 avseende vad som utgör överskottsinformation i en 
förundersökning. Eftersom överskottsinformation är sådan information vilken rör ”annat brott” medför 
detta att information som framkommer vid användning av hemliga tvångsmedel, och som innebär att för 
utredningen ovidkommande personer blir misstänkta som delaktiga i brottet som föranledde den hemliga 
tvångsåtgärden, inte utgör överskottsinformation. Detta beror alltså på att informationen som ledde till yt-
terligare misstänkta gärningsmän inte avsåg ett ”annat brott” än det brott som föranledde den hemliga 
tvångsåtgärden. 
71 SOU 2018:61 s. 187 f.  
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3.4.1 Tabell 2 – Inleda förundersökning eller berika förundersökning? 
Personen A är föremål för hemligt tvångsmedel. Under användningen av hemligt tvångs-

medel får brottsutredande myndighet uppgifter, i form av överskottsinformation, om ett 

annat brott. Bortsett från de olika straffskalorna i 27 kap. 23 a § RB, leder denna över-

skottsinformation till att: 

 
 Scenario Åtgärd 

1) A, som är föremål för hemlig tvångsåtgärd, misstänks 
för ett annat brott. Det nya brottet har inte samband 
med brottet vilket föranledde den hemliga tvångsåt-
gärden. 

Ny förundersökning inleds för det 
andra brottet. 

2) A, som är föremål för hemlig tvångsåtgärd, misstänks 
för ett annat brott. Det nya brottet har samband med 
brottet vilket föranledde den hemliga tvångsåtgärden. 

Pågående förundersökning berikas 
med det andra brottet. 

3) En för utredningen ovidkommande person, B, erkän-
ner samröre (exempelvis medhjälp) med brottet som A 
misstänks för. Erkännandet sker när A är föremål för 
hemligt tvångsmedel. 

Informationen utgör inte över-
skottsinformation eftersom den 
inte avser ”annat brott”. 

4) En för utredningen ovidkommande person, B, erkän-
ner annat brott som inte har samband med brottet 
som föranlett hemlig tvångsåtgärd gentemot A. Erkän-
nandet sker när A är föremål för hemligt tvångsmedel. 

Ny förundersökning inleds för det 
andra brottet. 

5) En för utredningen ovidkommande person, B, erkän-
ner annat brott som har samband med brottet som A 
misstänks för. Erkännandet sker när A är föremål för 
hemligt tvångsmedel. 

Pågående förundersökning berikas 
med det andra brottet. 
 
Observera skillnaden mellan exem-
pel 3) och 5). Exempel 3) avser 
samma brott medan exempel 5) av-
ser ett annat brott. Gemensamt är 
dock sambandet mellan A:s och B:s 
brott. 
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3.5  Sammanfattande kommentar 
Sammanfattningsvis gäller följande avseende när överskottsinformation från hemliga 

tvångsmedel får användas. Överskottsinformation från hemlig avlyssning och övervak-

ning av elektronisk kommunikation samt kameraövervakning får idag användas i obe-

gränsad omfattning i syfte att berika en pågående förundersökning. För att inleda en ny 

förundersökning på grund av överskottsinformation krävs dock att brottet har en föreskri-

ven straffskala om minst ett år eller att särskilda skäl föreligger. 

För överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning gäller andra regler. Över-

skottsinformation från hemlig rumsavlyssning får som huvudregel varken användas för 

att berika en pågående förundersökning eller för att inleda en ny förundersökning. En ny 

förundersökning får endast inledas för det fall det är fråga om brott med minst tre års 

fängelsestraff föreskrivet samt för vissa specifikt uppräknade brott i 27 kap. 20 d § RB. 

Anledningen till denna särbehandling finns i de skäl som ursprungligen uppgavs när hem-

lig rumsavlyssning infördes som hemligt tvångsmedel. Hemlig rumsavlyssning ansågs 

utgöra ett avsevärt ingrepp i enskildas integritet och mängden överskottsinformation från 

detta tvångsmedel beräknades vara större än från övriga hemliga tvångsmedel. 
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4 SOU 2018:61 - Rättssäkerhetsgarantier och 

hemliga tvångsmedel 
4.1  Om detta avsnitt 
I detta avsnitt presenteras till en början SOU 2018:61. Utredningen beaktas särskilt i 

denna uppsats med syfte att utröna hur överskottsinformation från hemliga tvångsmedel 

bör få användas. Oaktat utredningens centrala betydelse för just detta arbete ger utred-

ningen även en god bild av grunderna för dagens reglering. Efter nämnda redogörelse 

väntar en analys av den föreslagna lagändringen av överskottsinformation i SOU 

2018:61.  

 

4.2  Kommittédirektiv 2017:16 
I kommittédirektiv 2017:16 anfördes att användning av hemliga tvångsmedel i vissa fall 

är de enda åtgärderna som brottsbekämpande myndigheter har att vidta för att kunna ut-

reda brott. Hemliga tvångsmedel är således av betydande vikt för effektiv brottsbekämp-

ning. Samtidigt konstaterades att användning av hemliga tvångsmedel innebär en in-

skränkning av rättigheter som skyddas i både RF och Europakonventionen. För att garan-

tera rättssäkerheten kring hemliga tvångsmedel finns därför vissa ”mekanismer” som 

bland annat syftar till att minimera intrånget i enskildas personliga integritet när hemliga 

tvångsmedel brukas. Regleringen av överskottsinformation är ett exempel på en sådan 

mekanism.72 I kommittédirektivet anfördes vidare att en uppföljning av rättssäkerhetsga-

rantier och mekanismer till skydd för personlig integritet behövde ske. Resultatet av kom-

mittédirektivet blev senare SOU 2018:61. 

 

4.3  Ett förslag till lagändring i SOU 2018:61 
I augusti 2018 överlämnades SOU 2018:61 till regeringen, vilken bland annat tog sikte 

på just överskottsinformation från hemliga tvångsmedel. Utredningen konstaterade 

snabbt att de tidigare skälen för begränsning av överskottsinformation inte har varit en-

hetliga. Exempelvis anfördes att integritetsaspekten varit avgörande för begränsningen 

                                                        
72 SOU 2018:61 s. 307 ff.  
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vid en bedömning, medan den istället har varit obetydlig vid en annan bedömning.73 Den 

nuvarande regleringen av överskottsinformation är dock, enligt utredningen, motiverad 

med hänsyn till integritetsintresset.74 Utredningen anser emellertid att integritetsintresset 

inte motiverar en sådan begränsning av överskottsinformation som är gällande idag, och 

speciellt inte särbehandlingen av överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning. 

Skälen för att integritetsintresset inte anses vara en bärande grund för begränsningen upp-

ges vara följande. 

I förarbetena till lagen om hemlig rumsavlyssning angavs som skäl för regleringen 

av överskottsinformation att utomstående personer, sådana som stod utanför den aktuella 

brottsutredningen, i stor utsträckning skulle komma att drabbas av den hemliga rumsav-

lyssningen. Mängden överskottsinformation ansågs därför också bli större vid hemlig 

rumsavlyssning.75 Ståndpunkten i SOU 2018:61 är dock att överskottsinformation, vilken 

berör sådana utomstående personer, inte alls måste vara av större mängd vid hemlig rums-

avlyssning jämfört med andra hemliga tvångsmedel. Tillstånden för hemlig rumsavlyss-

ning är nämligen ofta begränsade med villkor och tvångsåtgärden kan utföras genom att 

avlyssningsutrustningen riktas mot en viss person.76 Avlyssningen begränsas därigenom 

ytterligare. Dessutom menar utredningen att hemlig avlyssning och övervakning av 

elektronisk kommunikation kan uppfattas som mer integritetskränkande än hemlig rums-

avlyssning, eftersom de förstnämnda åtgärderna ofta leder till att den berördes vardag 

kartläggs medan sistnämnda åtgärd är begränsad till viss plats.77 

Utredningen anför vidare att integritetsintrånget hos den som berörs av en hemlig 

tvångsåtgärd måste skiljas från det efterföljande intrånget hos tredje man, orsakat av att 

överskottsinformationen leder till brottsmisstanke. Med detta vill utredningen poängtera 

att det sannolikt inte spelar roll för tredje man, som blir misstänkt för brott på grund av 

överskottsinformation, huruvida denna information samlats in genom hemlig avlyssning 

                                                        
73 SOU 2018:61 s. 173. 
74 SOU 2018:61 s. 178. 
75 SOU 2018:61 s. 171. 
76 Se Heuman & Gatenheim, JT 2018/19 s. 271. Ett sådant villkor kan innebära att avlyssning endast får 
ske när brottsutredande myndighet vet att den misstänkte är på platsen för avlyssningen, exempelvis genom 
fysisk spaning eller dylikt. 
77 SOU 2018:61 s. 177 ff. 
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av elektronisk kommunikation eller hemlig rumsavlyssning. Att hemliga tvångsmedel i 

sig kan uppfattas som olika integritetskränkande är en annan fråga.78 

Utredningen påpekar också att det vanligtvis föreligger en skyldighet för brottsutre-

dande myndigheter att inleda en förundersökning, eller åtminstone utreda saken närmre, 

vid misstanke om viss brottslighet. Utredningen menar därför att det är proportionerligt 

att brottsmisstankar, på grund av överskottsinformation, får utredas och att detta brotts-

utredningsintresse måste anses överväga den misstänktes integritetsintresse. Därmed kon-

staterar utredningen att särbehandling avseende överskottsinformation från hemlig rums-

avlyssning inte rimligen kan motiveras.79 Inte heller bör användning av överskottsinform-

ation från hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av 

elektronisk kommunikation och hemlig kameraövervakning begränsas eftersom integri-

tetsskälet, vilket är begränsningens bärande grund, inte anses hållbar.80 

Sammanfattningsvis menar utredningen att dagens reglering av överskottsinformat-

ion är oförenlig med både RF och Europakonventionen. Oförenligheten med Europakon-

ventionen grundar sig i att regleringen anses vara alltför omfattande och oproportionerlig. 

Det anförda motiveras med att brottsutredande myndigheter hindras från att använda viss 

överskottsinformation, samtidigt som staten har ett ansvar för att skydda medborgare och 

utreda brott.81 I SOU 2018:61 föreslås därför att nuvarande reglering istället byts ut mot 

en reglering som inte föreskriver visst straff eller visst brott för användning av överskotts-

information. Användning av överskottsinformation ska istället vila på en proportional-

itetsbedömning. Därutöver ska hinder för sådan användning inte föreligga enligt exem-

pelvis offentlighets- och sekretesslagen.82 

                                                        
78 SOU 2018:61 s. 179. Jfr även Ekelöf m.fl. (7 uppl) s. 111. 
79 SOU 2018:61 s. 180. 
80 SOU 2018:61 s. 195. 
81 SOU 2018:61 s. 194. Se även Heuman & Gatenheim, JT 2018/19 s. 274. Heuman och Gatenheim menar 
att Sverige, inför Europadomstolen, inte skulle kunna rättfärdiga att överskottsinformation, som medför att 
brottsutredande myndighet får kännedom om att barn har utsatts för sexuella övergrepp, inte används i 
brottsutredande syfte. 
82 Jfr utredningens formulering i SOU 2018:61 s. 196: ”Om t.ex. polisen ska behandla personuppgifter 
krävs det således (…) stöd i brottsdatalagen och polisdatalagen. Ska uppgifterna överlämnas till en annan 
myndighet, krävs det att det inte finns några hinder i offentlighets- och sekretesslagen. En proportional-
itetsbedömning behöver också alltid göras.” 
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4.4  Analys och problematisering av det nya lagförslaget  

4.4.1 Föreslagen lydelse 

Till följd av det ovan anförda föreslås i SOU 2018:61 att regleringen av överskottsin-

formation i 27 kap. 23 a § RB ska få en ny, helt förändrad, lydelse. Det nya lagförslaget 

ser ut enligt följande, jämte nuvarande reglering.83 
23 a § 

Nuvarande lydelse 
Om det vid hemlig avlyssning av elektronisk 
kommunikation, hemlig övervakning av 
elektronisk kommunikation eller hemlig ka-
meraövervakning har kommit fram uppgifter 
om ett annat brott än det som har legat till 
grund för beslutet om avlyssning eller över-
vakning, får uppgifterna användas för att ut-
reda brottet. Förundersökning eller motsva-
rande utredning om brottet får dock inledas 
på grund av dessa uppgifter endast om 
1. det är föreskrivet fängelse i ett år eller där-
över för brottet och det kan antas att brottet 
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 förestå-
ende brott, får uppgifterna användas för att 
förhindra brott. 

Föreslagen lydelse 
Om det inte finns hinder enligt andra bestäm-
melser, får upptagningar och uppteckningar 
samt uppgifter som framkommit vid hemlig 
avlyssning av elektronisk kommunikation, 
hemlig övervakning av elektronisk kommuni-
kation, hemlig kameraövervakning, hemlig 
rumsavlyssning eller åtgärd som avses i 9 el-
ler 9 a §, efter beslut från åklagare, användas 
för andra ändamål än det som legat till grund 
för tillståndet. Åklagaren får besluta om så-
dan användning endast om skälen för den 
uppväger det men som användningen kan an-
tas innebära för den som uppgifterna avser, 
utredningen eller något annat motstående in-
tresse. 
 

  

Den föreslagna lydelsen i 27 kap. 23 a § RB innebär att skillnaderna i reglering av 

överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning, jämfört med överskottsinformation 

från övriga hemliga tvångsmedel, försvinner. Detta medför att den nuvarande begräns-

ningen för användning av överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning i 27 kap. 23 

a § st. 2 RB inte längre kommer att gälla. Detsamma gäller motsvarande begränsning för 

resterande hemliga tvångsmedel vilken stadgas i 27 kap. 23 a § st. 1 RB. Istället förlitar 

sig det nya lagförslaget på att hinder inte föreligger enligt andra bestämmelser, 

                                                        
83 SOU 2018:61 s. 26.  
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exempelvis sekretess- eller personuppgiftsbestämmelser, vid en avvägning av huruvida 

överskottsinformation från hemliga tvångsmedel ska få användas.84 Såsom framgår av 

det nya lagförslaget föreslås även en slutlig proportionalitetsbedömning.  

 

4.4.2 Exempelscenario 

Följande scenario kommer att vara utgångspunkt för den kommande diskussionen. Sce-

nariot utgår ifrån dagens reglering av överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning. 

En person, A, är skäligen misstänkt för grovt koppleri enligt 6 kap. 12 § st. 3 BrB.85 Enligt 

27 kap. 20 d § st. 2 p. 4 h RB används hemlig rumsavlyssning vid förundersökning avse-

ende brottet eftersom att brottet, med hänsyn till omständigheterna, kan antas ha ett straff-

värde överstigande fängelse i fyra år. Den hemliga rumsavlyssningen sker i A:s bostad 

eftersom det finns särskild anledning att anta att A kommer att befinna sig på platsen. 

Åtgärden anses även vara av synnerlig vikt för brottsutredningen, i enlighet med 27 kap. 

20 e § RB. Den hemliga rumsavlyssningen i A:s bostad sker vid ett tillfälle då personen 

B också befinner sig på platsen, varvid A och B samtalar. Under den hemliga rumsav-

lyssningen får den brottsutredande myndigheten information om att personen C, en för 

brottsutredningen ovidkommande person, påstås ha begått en våldtäkt. Våldtäkt medför 

ett fängelsestraff på lägst två år och högst sex år enligt 6 kap. 1 § BrB. 

Påståendet om att personen C har begått en våldtäkt är överskottsinformation till följd 

av den hemliga rumsavlyssningen. Enligt 27 kap. 23 a § st. 2 p. 1 RB får överskottsin-

formationen endast användas i en brottsutredning för det fall brottet i sig hade kunnat 

föranleda hemlig rumsavlyssning. Detta innebär att den eventuella våldtäkten måste be-

dömas ha ett straffvärde på minst fyra års fängelse.86 Med anledning av att den brottsut-

redande myndigheten emellertid inte bedömer att straffvärdet för C:s gärning skulle 

komma att uppgå till minst fyra års fängelse, trots att specifik information avseende tid 

och plats har framkommit, får denna överskottsinformation inte användas i brottsutre-

dande syfte. Dagens reglering av överskottsinformation från hemliga tvångsmedel i 27 

kap. 23 a § RB hindrar alltså polisen från att vidta brottsutredande åtgärder. 

                                                        
84 Observera att denna uppsats inte djupgående kommer att beskriva (dock analysera) det nya lagförslaget. 
För en detaljerad beskrivning av den föreslagna bestämmelsen hänvisas till SOU 2018:61 s. 195 ff.  
85 Enligt 6 kap. 12 § st. 3 BrB är föreskrivet straff för grovt koppleri fängelse i lägst två år och högst tio år. 
86 Lindberg, Rättegångsbalk (1942:740) 27 kap. 23 a §, Lexino 2018-09-01. 
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 Om överskottsinformation från hemliga tvångsmedel skulle få användas på så sätt 

vilket föreslås i SOU 2018:61 förändras ovanstående scenario enligt följande. I enlighet 

med det nya lagförslaget får överskottsinformationen om C:s eventuellt begångna våld-

täkt användas fritt i bland annat brottsutredningssyfte, förutsatt att hinder enligt andra 

bestämmelser inte föreligger samt att åtgärden anses proportionerlig. 

Då användning av överskottsinformation anses utgöra en allvarlig integritetskränk-

ning får sådan information endast användas för att utreda vissa mycket allvarliga brott. 

Samhällets intresse av att utreda brott får i annat fall ge vika för integritetsskyddet. Kon-

sekvenserna av denna intresseavvägning har dock inte enbart uppmärksammats i SOU 

2018:61. Relativt lång tid innan överskottsinformation reglerades genom lag i svensk rätt 

konstaterade dåvarande regering, i prop. 1988/89:124, att det anses svårt att förklara ”var-

för man ska sätta skygglappar på polisen” om allvarlig brottslighet kommit till polisens 

kännedom genom överskottsinformation.87 Frågan som i detta skede uppstår är emellertid 

huruvida en sådan bedömning, såsom den har föreslagits i SOU 2018:61, är tillräcklig för 

att garantera en rättssäker reglering av överskottsinformation från hemliga tvångsmedel. 

 

4.4.3 Angående proportionalitet och proportionalitetsbedömningen 

För att kunna använda överskottsinformation enligt dagens reglering krävs att överskotts-

informationen avser vissa specifikt stadgade brott eller straffskalor. I utredningens lag-

förslag föreslås att användning av överskottsinformation istället vilar på en proportional-

itetsbedömning. Proportionalitetsbedömningen har alltså till uppgift att bedöma över-

skottsinformationens integritetskänslighet i förhållande till brottsutredningsintresset. 88 

En proportionalitetsbedömning kan dock lätt bli godtycklig och kommer i sådant fall 

att motverka regleringens förutsägbarhet. Detta kommer i sin tur påverka enskildas in-

tegritetsskydd. Enligt Andersson kan en otydlig lagreglering, som ger upphov till tolk-

ningsproblematik, leda till just godtycklig tillämpning. Överskottsinformation kan i så-

dant fall komma att användas efter en proportionalitetsbedömning, även när åtgärden inte 

                                                        
87 Prop. 1988/89:124 s. 29 ff. och SOU 2018:61 s. 169. 
88 Se Ekelöf m.fl. s. 103. Den omständigheten att tvångsmedel redan har riktats mot den berörde bör beaktas 
i en proportionalitetsbedömning avseende huruvida personen ännu en gång ska utsättas för tvång. Jfr SOU 
1984:54 s. 81. Den proportionalitetsbedömning som vid tillfället skulle ske i samband med tvångsmedels-
användning avsåg tvångsåtgärdens ”art, styrka, räckvidd och varaktighet” vilka skulle stå i rimlig proport-
ion till motstående intressen. 
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är proportionerlig. Andersson konstaterar också att då hemliga tvångsmedel används i 

strid med dess bestämmelser medför ett sådant felaktigt beslut inga konsekvenser för 

brottsutredningen i övrigt.89 

En utökad möjlighet till användning av överskottsinformation, och speciellt på sådant 

sätt som har föreslagits i SOU 2018:61, bör rimligtvis leda till en ökad mängd oegentligt 

åtkommen överskottsinformation. Med oegentligt åtkommen överskottsinformation av-

ses bevisning vilken framtagits utan laga stöd, exempelvis på grund av en bristande pro-

portionalitetsbedömning. Oegentligt åtkommen överskottsinformation är dock tillåten att 

lägga fram som bevisning gentemot en brottsmisstänkt. Denna omständighet följer av 

principerna om fri bevisföring och fri bevisprövning som tillämpas i svensk rätt. Varför 

bör frågan om oegentligt åtkommen överskottsinformation i sådant fall anses problema-

tisk? 

Konsekvenserna av utredningens lagförslag skulle bli oproportionerliga på så sätt att 

enskilda generellt inte har möjlighet att freda sig mot oegentligt åtkommen överskottsin-

formation. Samtidigt utvidgas möjligheten att, genom utredningens lagförslag, komma åt 

sådan överskottsinformation. Tillåtligheten av oegentligt åtkommen överskottsinformat-

ion som bevis gentemot en misstänkt är därför en av flera bidragande faktorer till varför 

utredningens lagförslag måste anses oförutsägbart. Den omständigheten att oegentligt åt-

kommen överskottsinformation inte är rättsstridigt i sig medför inte en annan bedömning. 

På grund av det anförda bör en begränsning av användning av överskottsinformation, i 

form av en proportionalitetsbedömning samt eventuella andra hinder, anses otillräcklig 

för att garantera en rättssäker reglering.  

 

                                                        
89 Jfr Ekelöf m.fl. s. 102 f. Andersson menar att för det fall situationen rör en felaktig bedömning i vilken 
det finns utrymme för olika uppfattningar, kommer den felaktiga bedömningen inte leda till ytterligare 
konsekvenser för beslutsfattaren (som exempelvis ansvar för tjänstefel). Andersson jämför med bedöm-
ningen av huruvida skälig misstanke förelegat, som exempel på en bedömning med utrymme för olika 
uppfattningar. Jfr även Lindberg s. 18 f. Lindberg menar att det ofta finns utrymme för olika uppfattningar 
utan att dessa uppfattningar måste vara felaktiga, och att ett beslut endast bör anses som felaktigt för det 
fall konkreta omständigheter eller andra sakliga omständigheter saknas. Även Lindberg jämför med be-
dömning av huruvida en viss misstankegrad föreligger och konstaterar att det ena fallet inte är det andra 
likt. Gällande ansvar för tjänstefel menar Lindberg att det inte är anmärkningsvärt att beslutsfattare som tar 
felaktiga beslut undgår ansvar eftersom det finns ett betydande utrymme för olika uppfattningar. 
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4.4.4 Lagförslagets förenlighet med RF och Europakonventionen 

I svensk rätt finns, som bekant, grundläggande rättigheter för enskilda i både RF och 

Europakonventionen. Exempelvis stadgas skyddet för den personliga integriteten, bland 

annat avseende hemlig avlyssning, i 2 kap. 6 § RF. Skyddet för den personliga integriteten 

får dock begränsas genom lag enligt 2 kap. 20 § st. 1 p. 1-2 RF. Enligt 2 kap. 21 § RF 

måste en sådan begränsning tillgodose ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt sam-

hälle. Begränsningen får inte heller sträcka sig längre än nödvändigt för att uppnå ända-

målet med begränsningen. 

 I Europakonventionen stadgas rätten till privatliv i artikel 8 och rätten till rättvis 

rättegång i artikel 6. Europadomstolen har i målet Roman Sacharov mot Ryssland uttalat 

att det inte krävs att brott som kan föranleda hemlig övervakning och avlyssning radas 

upp i en lista. Minimistraff för brott som kan föranleda avlyssning eller övervakning bör 

däremot framgå.90 I detta sammanhang bör anmärkas att även överskottsinformation kan 

föranleda övervakning eller avlyssning, speciellt för det fall utredningens nya lagförslag 

skulle tillämpas. 

Av intresse är dessutom målet Amann mot Schweiz, i vilket överskottsinformation 

avseende en för den pågående brottsutredningen ovidkommande person medförde att 

denne misstänktes för brottet spioneri. I målet konstaterade Europadomstolen att den ak-

tuella staten, Schweiz, saknade bestämmelser om försiktighetsmått vid användning av 

överskottsinformation som berörde utomstående personer. Den befintliga bestämmelsen 

var nämligen för generell för att uppfylla kravet på förutsägbarhet. Således var artikel 8 

inte uppfylld i det hänseendet att rätten till privatliv endast kan inskränkas genom lag.91 

                                                        
90 Roman Sacharov mot Ryssland, nr 47143/06, dom meddelad den 4 december 2015. Europadomstolen 
uttalar följande i punkt 231: ”I sin rättspraxis om hemliga övervakningsåtgärder, har domstolen utvecklat 
följande minimigarantier som borde föreskrivas i lag för att undvika maktmissbruk: karaktären på förseelser 
som kan ge upphov till ett avlyssningsbeslut, en definition av kategorin på de personer som riskerar att få 
sin telefon avlyssnad, en begränsning av telefonavlyssningens varaktighet, rutiner som ska följas vid under-
sökning och användning samt lagring av erhållna data, försiktighetsmått som ska gälla vid utlämnande av 
data till andra parter samt omständigheter där inspelningar kan eller måste raderas eller förstöras.” Se även 
punkt 243 i Roman Sacharov mot Ryssland och SOU 2018:61 s. 79.  
91 Amann mot Schweiz, nr 27798/95, dom meddelad den 16 februari 2000. Domstolen uttalade följande i p. 
76: “The Court has found above (see paragraphs 58 and 59) that section 17(3) FCPA and Article 1 of the 
Federal Council’s Decree (…) were drafted in terms too general to satisfy the requirement of foreseeability 
in the field of telephone tapping.” Se även prop. 2005/06:178 s. 28. Se vidare Kennedy mot Förenade 
kungariket, nr 26839/05, dom meddelad den 18 maj 2010 gällande kränkning av artikel 6 och 8 i brottsut-
redande sammanhang. 
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Både Roman Sacharov mot Ryssland och Amann mot Schweiz ger tydliga besked 

kring kravet på lagstöd vid användning av hemliga tvångsmedel och överskottsinformat-

ion. Lagstöd har således ansetts nödvändigt enligt RF och Europakonventionen bland an-

nat för att undvika maktmissbruk och för att främja rättssäkerhet. Detta sker genom att 

lagstödet tydligt och förutsägbart måste föreskriva vad som gäller när staten utövar sin 

makt mot enskilda.92 Målet Amann mot Schweiz ger således stöd för den uppfattningen 

att existensen av ett lagstöd inte bör anses tillräckligt, om inte lagstödets materiella inne-

håll lever upp till kravet på förutsägbarhet. Med hänsyn till nyssnämnda krav bör ifråga-

sättas huruvida lagförslaget om överskottsinformation i SOU 2018:61 är tillräckligt tydlig 

och förutsägbar. 

För att inskränka integritetsskyddet i 2 kap. 6 § RF genom 2 kap. 20-21 §§ RF krävs 

dessutom ett noggrant redovisat syfte och ändamål. Både användning av hemliga tvångs-

medel och användning av överskottsinformation inskränker 2 kap. 6 § RF. Av detta följer 

att ovannämnda krav måste beaktas vid lagreglering avseende både hemliga tvångsmedel 

samt lagreglering avseende överskottsinformation. Sådant lagstöd måste alltså, förutom 

att vara tydligt och förutsägbart, stadga ett noggrant redovisat syfte och ändamål. 

I en artikel skriven av Sigurd Heuman och Christofer Gatenheim, särskild utredare 

respektive sekreterare i SOU 2018:61, påpekar författarna att det bör anses anmärknings-

värt att de hemliga tvångsmedlens ändamål inte uttryckligen framgår av dagens bestäm-

melser om hemliga tvångsmedel.93 Samtidigt föreskriver lagförslaget i SOU 2018:61 att 

överskottsinformation får användas för ”andra ändamål än det som legat till grund för 

tillståndet”. Syftet med en sådan reglering är att överskottsinformation ska kunna använ-

das för annat än i brottsutredningar. Med detta sagt framstår Heumans och Gatenheims 

uttalande som motsägelsefullt. Utredningens lagförslag utvidgar möjligheten att använda 

överskottsinformation till många olika tänkbara ändamål som anses proportionerliga vil-

ket innebär att kravet, på att ett noggrant redovisat syfte och ändamål framgår av lagstö-

det, inte uppfylls. 

 

                                                        
92 Jfr Ekelöf m.fl. s. 43. Otydliga regler innebär att rättstillämpningen blir oförutsägbar och att lika fall 
behandlas olika, vilket i sin tur leder till rättsosäkerhet. Vidare konstateras att ”ju tydligare reglerna är, 
desto mer rättssäker kan tillämpningen förväntas bli”. 
93 Heuman & Gatenheim, JT 2018/19 s. 276. 
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4.5  Sammanfattande kommentar  
Att ändra regleringen av överskottsinformation från hemliga tvångsmedel, på så sätt att 

endast abstrakta krav föreskrivs för dess användning, medför alltså att kravet på huruvida 

lagreglering faktiskt föreligger bör ifrågasättas.94 Den omständigheten att ett lagstöd fak-

tiskt existerar är inte tillräckligt för att konstatera att lagstödets materiella innehåll upp-

fyller kraven på rättssäkerhetsgarantier enligt RF och Europakonventionen. Om den fö-

reslagna lagändringen inte uppfyller kraven på förutsägbarhet och tydlighet blir resultatet 

därför att lagstödet måste anses otillräckligt. Trots att förekomsten av ett otillräckligt 

lagstöd måste skiljas från ifall lagstödet skulle vara obefintligt, kommer konsekvenserna 

emellertid inte lika självklart kunna skiljas från varandra. Detta medför sammanfattnings-

vis ytterligare stöd för den uppfattningen att det föreslagna lagstödet i SOU 2018:61 bör 

anses otillräckligt för att garantera en rättssäker reglering av överskottsinformation. 

I anslutning till denna diskussion är även Anne Rambergs särskilda yttrande i SOU 

2018:61 av intresse. Ramberg påpekar att hon delar utredningens uppfattning om att 

lagstöd krävs för användning av överskottsinformation samt att nuvarande reglering i 27 

kap. 23 a § RB brister i rättssäkerhet. Emellertid menar Ramberg att den integritetskränk-

ning som användning av överskottsinformation anses medföra innebär att överskottsin-

formation ”uttryckligen och uttömmande” bör regleras i lag. En konsekvens av utredning-

ens lagförslag skulle, enligt Ramberg, leda till att användning av överskottsinformation 

missbrukas, exempelvis i syfte att komma åt information som brottsutredande myndighet 

annars inte skulle ha åtkomst till.95 

Slutligen bör följande uppmärksammas. I SOU 2018:61 konstateras att utredningen 

inte har funnit indikationer som tyder på missbruk vid användning av överskottsinform-

ation. Inte heller har utredningen funnit omständigheter som tyder på att missbruk, eller 

risken för missbruk, skulle öka för det fall regleringen av överskottsinformation ändrades 

i enlighet med utredningens lagförslag. Risken för missbruk vid användning av 

                                                        
94 Se även Ekelöf m.fl. s. 40. Andersson menar att legalitetsprincipen, vilken är central för användning av 
straffprocessuella tvångsmedel, inte endast kräver lagstöd gällande hemliga tvångsmedel utan att dessa 
bestämmelser också måste vara tydliga. Andersson konstaterar vidare att otydlighet leder till tolkningspro-
blematik och godtycklig användning. 
95 SOU 2018:61 s. 285 ff. 
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överskottsinformation har således bedömts vara obefintlig,96 men innebär denna omstän-

dighet att lagregleringen bör kunna utformas på så sätt som har föreslagits i SOU 

2018:61? 

Att risken för missbruk har bedömts vara obefintlig bör inte innebära att kravet på 

lagstöd enligt både RF och Europakonventionen, i syfte att främja rättssäkerhet och 

skydda grundläggande rättigheter, i princip kan bortses ifrån. Begränsningen av använd-

ning av överskottsinformation syftar till att värna den enskildes personliga integritet. Så-

ledes bör frånvaro av missbruk inte motivera användning av överskottsinformation i så-

dan omfattning som utredningen föreslår.97 I grova drag skulle problemet kunna jämföras 

med att lätta på det grundlagsskyddade förbudet mot tortyr för det fall missbruk kring 

användning av tortyr inte föreligger. 

  

                                                        
96 SOU 2018:61 s. 176, med hänvisning till liknande bedömningar i prop. 2004/05:143 s. 32 ff. och prop. 
2013/14:237 s. 127. Jfr även Ekelöf m.fl. s. 87. Till skillnad från SOU 2018:61 menar Andersson att över-
skottsinformation tidigare har föranlett användning av framförallt hemlig avlyssning av telefonsamtal i 
syfte att få tag på just överskottsinformationen, vilket naturligtvis innebär missbruk av den brottsutredande 
myndigheten. 
97 Jfr även Lindberg s. 15 ff. 
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5 Överskottsinformation de lege ferenda 
5.1  Om detta avsnitt 
Det främsta syftet med denna uppsats är att utreda hur användningen av överskottsin-

formation från hemliga tvångsmedel bör regleras. Detta avsnitt ska således besvara den 

sista frågeställningen om hur regleringen av överskottsinformation bör utformas eftersom 

ett godtagbart alternativ hittills inte har kunnat konstaterats. 

I det följande kommer två olika lösningsförslag presenteras avseende frågan om hur 

regleringen av överskottsinformation från hemliga tvångsmedel skulle kunna utformas. 

Lösningsförslagen har utarbetats mot bakgrund av de problematiska delarna i både nuva-

rande reglering av överskottsinformation samt lagförslaget i SOU 2018:61. Lösningsför-

slaget bör vidare läsas med beaktande av att denna uppsats förespråkar lösningsförslag 1 

framför lösningsförslag 2. Vid läsning av detta avsnitt hänvisas slutligen till den bifogade 

tabellen (bilaga 1) för att underlätta förståelsen för de kommande lösningsalternativen. 

 

5.2  Hur bör regleringen kring överskottsinformation utformas? 
Såsom framkommit föreligger idag hinder för polisen att utföra en av dess främsta upp-

gifter, nämligen att utreda brott, på grund av begränsningen kring överskottsinformation. 

Brottsutredningsintresset har i detta fall fått ge vika för enskildas integritetsintresse. De 

långtgående konsekvenserna för brottsutredningen förefaller dock medföra en oproport-

ionerlig avvägning av dessa motstående intressen. Den lagreglering som utredningen har 

föreslagit bör emellertid också anses oproportionerlig. Lagförslaget innebär i princip att 

överskottsinformation får användas utan någon reell begränsning, trots att en begränsning 

formellt sett föreligger. Bristerna i den föreslagna lagändringen har genomgående moti-

verats i denna uppsats.  

Med stöd från uttalanden i doktrinen, hänsyn till integritetsskyddet i RF och Europa-

konventionen samt rättspraxis från Europadomstolen är, enligt min uppfattning, varken 

dagens reglering av överskottsinformation eller lagförslaget i SOU 2018:61 rättssäkerhet 

eller förutsägbart. Även i SOU 2018:61 konstaterades alltså brister i dagens reglering på 

grund av dess oproportionerligt långtgående effekter.98 En rättssäker, förutsägbar och 

                                                        
98 SOU 2018:61 s. 194. 
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proportionerlig reglering bör därför finnas någonstans mittemellan dagens reglering och 

utredningens förslag.  

Följande lösningsförslag kan uppfattas som en slags kompromiss mellan dagens re-

glering och lagförslaget i SOU 2018:61, men skiljer sig från varandra i syfte att ge olika 

alternativ. Utgångspunkten för båda lösningsförslagen är det faktum att utomstående, för 

brottsutredningen ovidkommande, personer enligt dagens reglering kan bli föremål för 

brottsmisstankar på grund av överskottsinformation. Detta innebär en kränkning av den 

enskildes personliga integritet för att brott ska kunna utredas. Kränkningen av integritets-

intresset rättfärdigas dock genom att det framkomna brottet måste vara av viss art och 

svårighetsgrad. Exempelvis anses inte användning av överskottsinformation rättfärdigad 

med hänsyn till enskildas integritetsskydd för det fall brottet inte skulle vara tillräckligt 

allvarligt. I syfte att förhindra sådana situationer som beskrivs i SOU 2018:61, exempel-

vis att polisen måste ignorera konkreta uppgifter om bland annat misshandel, sexuella 

övergrepp mot barn, stöld och bedrägeri,99 står dock klart att tröskeln för användning av 

överskottsinformation måste sänkas samtidigt som integritetsskyddet upprätthålls.  

 

5.2.1 Lösningsförslag 1 
Det första lösningsförslaget (lösningsförslag 1) innebär att överskottsinformation alltid 

ska kunna användas för att berika en pågående förundersökning, oavsett använt hemligt 

tvångsmedel. För närvarande gäller att en pågående förundersökning får berikas med 

överskottsinformation från hemlig avlyssning och övervakning av elektronisk kommuni-

kation samt hemlig kameraövervakning. Detsamma gäller emellertid inte för hemlig 

rumsavlyssning. För hemlig rumsavlyssning gäller att en förundersökning varken får be-

rikas eller inledas på grund av överskottsinformation, om inte brottet uppräknas i 27 kap. 

20 d § RB eller föranleder minst tre års fängelse. Att skillnaden mellan de hemliga tvångs-

medlen i detta hänseende är borttagen motiveras med att tvångsåtgärdernas integritets-

kränkning måste skiljas från den integritetskränkning som användning av överskottsin-

formation i sin tur kan medföra.100 

                                                        
99 SOU 2018:61 s. 194. 
100 Se även SOU 2018:61 s. 195 och SOU 2012:44 s. 693. 
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För att inleda en ny förundersökning på grund av överskottsinformation från hemlig 

avlyssning och övervakning av elektronisk kommunikation samt hemlig kameraövervak-

ning, gäller för närvarande att 27 kap. 23 a § st. 1 p. 1 eller p. 2 RB är uppfylld. I p. 1 

föreskrivs minst ett års fängelsestraff för brottet som framkommer genom överskottsin-

formationen, och i p. 2 föreskrivs i vart fall särskilda skäl. I lösningsförslag 1 föreslås att 

kravet enligt 27 kap. 23 a § st. 1 p. 1-2 RB upprätthålls samt även tillämpas avseende 

överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning. 

Som det inledande scenariot visade fick polisen uppgifter om att personen C eventu-

ellt hade begått en våldtäkt. Dagens reglering av överskottsinformation medför emellertid 

att polisen inte får utreda brottsmisstanken. Skulle istället lagförslaget i SOU 2018:61 

tillämpas på scenariot, skulle brottsutredande åtgärder kunna vidtas förutsatt att åtgär-

derna anses proportionerliga. Emellertid bör här uppmärksammas att en utomstående per-

son, alltså för brottsutredningen ovidkommande, blir brottsmisstänkt endast på grund av 

ett samtal mellan personerna A och B. Uppgifter som framkommer i samtal mellan två 

personer är inte en tillräckligt konkret omständighet för misstanke om allvarlig brottslig-

het, även om sådana uppgifter kan föranleda andra polisiära åtgärder.101 Hur skyddas i 

sådant fall utomstående personer genom lösningsförslag 1? 

Till skillnad från dagens reglering, som enligt huvudregeln innebär att förundersök-

ning varken får berikas eller inledas på grund av överskottsinformation från hemlig rums-

avlyssning, medför lösningsförslag 1 därför att en förundersökning alltid får berikas med 

överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning. Om en ny förundersökning ska inle-

das på grund av överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning, medför lösningsför-

slag 1 att kravet enligt 27 kap. 23 a § st. 1 p. 1-2 tillämpas även för hemlig rumsavlyss-

ning. Således kommer en förundersökning kunna inledas, med hänsyn till straffskalor, i 

syfte att utreda fler brott på grund av överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning. 

                                                        
101 Se t.ex. Bring m.fl. s. 248 ff. angående för- och primärutredning. Förutredning är en polisiär utredning 
som sker innan en förundersökning har inletts, medan primärutredning är en sådan utredning som äger rum 
när en förundersökning inom kort kommer att inledas. Förutredning innebär att åtgärder vidtas i syfte att 
t.ex. få tillräckligt underlag för att sedan kunna inleda en förundersökning. Till skillnad från primärutred-
ning får vid förutredning lagreglerade utredningsåtgärder inte vidtas. Det innebär att polisen t.ex. inte får 
hålla förhör. Under en förutredning kan polisen dock vidta andra, oreglerade, utredningsåtgärder. Det finns 
således inget hinder mot spaningsverksamhet samt informella samtal/frågor med olika personer (så länge 
samtalet inte faktiskt utgör ett förhör) för att ”bygga vidare” på informationen som framkommit under 
samtalet mellan personerna A och B. 
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På så sätt kvarstår ett skydd i integritetssyfte för utomstående personer, samtidigt som 

möjligheten att utreda brott väsentligen utvidgas.  

I praktiken kommer lösningsförslag 1 innebära att en person som är misstänkt för 

brott, vilket föranlett användning av hemliga tvångsmedel, alltid kan bli föremål för yt-

terligare misstankar. Detta sker genom att den pågående förundersökningen berikas med 

överskottsinformation. Den integritetskränkning som en ny brottsmisstanke innebär rätt-

färdigas av att den misstänkte måste anses ha ett minskat skyddsintresse på grund av att 

denne redan är föremål för brottsutredning. En ytterligare brottsmisstanke bör knappast 

leda till någon avsevärd känsla av integritetskränkning som inte redan fanns hos den miss-

tänkte. I detta sammanhang bör erinras om att den misstänkte gärningsmannen åtminstone 

är skäligen misstänkt för brott. Denna brottsmisstanke har också på grund av synnerlig 

vikt föranlett användning av hemlig tvångsåtgärd. I annat fall kommer ju inte den hemliga 

tvångsåtgärden kunna vidtas från första början.  

 Lösningsförslag 1 innebär också att överskottsinformation avseende bagatellartade 

brott inte föranleder inledande av nya förundersökningar. Uppfattningen om att bortse 

ifrån sådana bagatellartade brott kommer idag till uttryck genom kraven i nuvarande re-

glering. Denna uppfattning var även gällande vid den tiden då överskottsinformation inte 

än var reglerad i svensk rätt.102 I utredningens lagförslag finns dock ingen begränsning 

avseende bagatellartade brott. Användning av överskottsinformation från bagatellartade 

brott begränsas visserligen av att en proportionalitetsbedömning ska vidtas, men en pro-

portionalitetsbedömning innebär inte i sig att sådana brott bortses ifrån. Denna omstän-

dighet innebär dessutom merarbete för brottsutredande myndigheter. Merarbetet uppstår 

på grund av att en proportionalitetsbedömning ska ske för varje enskilt fall i vilket an-

vändning av överskottsinformation kan bli aktuellt, istället för att enkelt kunna avfärda 

brott vilka hamnar under en viss förutbestämd straffskala. 

  

                                                        
102 Prop. 2004/05:143 s. 17 f. 
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5.2.1.1   Tabell 3 – Lösningsförslag 1 

 
Scenario Åtgärd enligt 

dagens reglering 
Åtgärd enligt lagförsla-
get i SOU 2018:61 

Åtgärd enligt 
lösningsförslag 1 

 
A är föremål för hemlig rums-
avlyssning. Under avlyss-
ningen framkommer över-
skottsinformation om att A har 
begått brottet barnpornogra-
fibrott (16 kap. 10 a § BrB). 
Barnpornografibrottet har 
samband med brottet som för-
anledde den hemliga rumsav-
lyssningen. 

 
Överskottsinformat-
ionen föranleder ingen 
brottsutredande åtgärd 
på grund av 27 kap. 23 
a § st. 2 RB. 

 
Överskottsinformationen 
föranleder åtgärder (inte 
endast brottsutredande) för-
utsatt att åtgärden är pro-
portionerlig samt hinder inte 
föreligger enligt andra be-
stämmelser. 

 
Eftersom brottet som föran-
ledde den hemliga tvångsåt-
gärden har samband med barn-
pornografibrottet, får den på-
gående förundersökningen be-
rikas med överskottsinformat-
ionen. 

 
A är föremål för hemlig rums-
avlyssning. Under avlyss-
ningen framkommer över-
skottsinformation om att B, 
som befinner sig på den av-
lyssnade platsen, har begått 
brottet barnpornografibrott 
(16 kap. 10 a § BrB). Barnpor-
nografibrottet har inte sam-
band med brottet som föran-
ledde den hemliga rumsavlyss-
ningen. 

 
Överskottsinformat-
ionen föranleder ingen 
brottsutredande åtgärd 
på grund av 27 kap. 23 
a § st. 2 RB. 

 
Överskottsinformationen 
föranleder åtgärder (inte 
endast brottsutredande) för-
utsatt att åtgärden är pro-
portionerlig samt hinder inte 
föreligger enligt andra be-
stämmelser. 

 
Brottet som föranledde den 
hemliga tvångsåtgärden har 
inte samband med barnporno-
grafibrottet, därför ska en 
ny förundersökning inledas. 
Överskottsinformationen får 
dock endast användas enligt 
27 kap. 23 a § st. 1 p. 2 (sär-
skilda skäl). 

 
A är föremål för hemlig rums-
avlyssning. Under avlyss-
ningen framkommer över-
skottsinformation om att A har 
begått brottet ringa stöld (8 
kap. 2 § BrB). Den ringa stöl-
den har inte samband med 
brottet som föranledde den 
hemliga rumsavlyssningen. 

 
Överskottsinformat-
ionen föranleder ingen 
brottsutredande åtgärd 
på grund av 27 kap. 23 
a § st. 2 RB. 

 
Överskottsinformationen 
föranleder åtgärder (inte 
endast brottsutredande) för-
utsatt att åtgärden är pro-
portionerlig samt hinder inte 
föreligger enligt andra be-
stämmelser. 

 
Brottet som föranledde den 
hemliga tvångsåtgärden har 
inte samband med ringa stöld, 
därför ska en ny förundersök-
ning inledas. Överskottsin-
formationen får dock endast 
användas enligt 27 kap. 23 a § 
st. 1 p. 2 (särskilda skäl). 

 
A är föremål för hemlig rums-
avlyssning. Under avlyss-
ningen framkommer över-
skottsinformation om att B, 
som befinner sig på den av-
lyssnade platsen, har begått 
brottet ringa stöld (8 kap. 2 § 
BrB). Den ringa stölden har 
samband med brottet som för-
anledde den hemliga rumsav-
lyssningen. 

 
Överskottsinformat-
ionen föranleder ingen 
brottsutredande åtgärd 
på grund av 27 kap. 23 
a § st. 2 RB. 

 
Överskottsinformationen 
föranleder åtgärder (inte 
endast brottsutredande) för-
utsatt att åtgärden är pro-
portionerlig samt hinder inte 
föreligger enligt andra be-
stämmelser. 

 
Eftersom brottet som föran-
ledde den hemliga tvångsåt-
gärden har samband med den 
ringa stölden, får den på-
gående förundersökningen be-
rikas med överskottsinformat-
ionen. 
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5.2.2 Lösningsförslag 2 

Lösningsförslag 1 är tillsynes mindre långtgående än lagförslaget i SOU 2018:61, men 

för det fall lösningsförslag 1 ändå anses oproportionerlig eller icke förutsägbar finns yt-

terligare en lösning. Utgångspunkten är alltjämt det faktum att integritetsintresset måste 

upprätthållas samtidigt som intresset av att utreda brott tillgodoses. De principiella ut-

gångspunkterna som har redogjorts för i lösningsförslag 1 är således också tillämpliga vid 

läsning av det andra lösningsförslaget (lösningsförslag 2). 

Lösningsförslag 2 innebär att användning av överskottsinformation för att berika en 

pågående förundersökning får användas i obegränsad omfattning, likt lösningsförslag 1. 

Lösningsförslag 1 föreskriver minst ett års fängelse eller särskilda skäl för att inleda en 

ny förundersökning på grund av överskottsinformation, oavsett använt hemligt tvångs-

medel. Detta lösningsförslag innebär dock att förutsättningarna för att använda över-

skottsinformation från hemlig rumsavlyssning enligt 27 kap. 23 a § st. 2 p. 1-2 RB kvar-

står, emellertid endast avseende inledande av ny förundersökning. I lösningsförslag 2 

kvarstår således möjligheten att berika en pågående förundersökning med överskottsin-

formation från hemlig rumsavlyssning, likt lösningsförslag 1. 

Lösningsförslag 2 innebär således att överskottsinformation från hemlig rumsavlyss-

ning obegränsat får användas för att berika pågående förundersökning. Inledande av ny 

förundersökning på grund av överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning kräver, 

precis som idag, att antingen p. 1-2 i 27 kap. 23 a § st. 2 RB är uppfylld. Dagens reglering 

avseende överskottsinformation från hemlig avlyssning och övervakning av elektronisk 

kommunikation och hemlig kameraövervakning förblir oförändrad. 
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5.2.2.1   Tabell 4 – Lösningsförslag 2 

 
Scenario Åtgärd enligt 

dagens reglering 
Åtgärd enligt lagförsla-
get i SOU 2018:61 

Åtgärd enligt 
lösningsförslag 2 

 
A är föremål för hemlig rums-
avlyssning. Under avlyss-
ningen framkommer över-
skottsinformation om att A har 
begått brottet barnpornogra-
fibrott (16 kap. 10 a § BrB). 
Barnpornografibrottet har 
samband med brottet som för-
anledde den hemliga rumsav-
lyssningen. 

 
Överskottsinformat-
ionen föranleder ingen 
brottsutredande åtgärd 
på grund av 27 kap. 23 
a § st. 2 RB. 

 
Överskottsinformationen 
föranleder åtgärder (inte 
endast brottsutredande) för-
utsatt att åtgärden är pro-
portionerlig samt hinder inte 
föreligger enligt andra be-
stämmelser. 

 
Eftersom brottet som föran-
ledde den hemliga tvångsåt-
gärden har samband med barn-
pornografibrottet, får den på-
gående förundersökningen be-
rikas med överskottsinformat-
ionen. 

 
A är föremål för hemlig rums-
avlyssning. Under avlyss-
ningen framkommer över-
skottsinformation om att B, 
som befinner sig på den av-
lyssnade platsen, har begått 
brottet barnpornografibrott 
(16 kap. 10 a § BrB). Barnpor-
nografibrottet har inte sam-
band med brottet som föran-
ledde den hemliga rumsavlyss-
ningen. 

 
Överskottsinformat-
ionen föranleder ingen 
brottsutredande åtgärd 
på grund av 27 kap. 23 
a § st. 2 RB. 

 
Överskottsinformationen 
föranleder åtgärder (inte 
endast brottsutredande) för-
utsatt att åtgärden är pro-
portionerlig samt hinder inte 
föreligger enligt andra be-
stämmelser. 

 
Överskottsinformationen för-
anleder ingen brottsutredande 
åtgärd på grund av 27 kap. 23 
a § st. 2 RB. 
 

 
A är föremål för hemlig rums-
avlyssning. Under avlyss-
ningen framkommer över-
skottsinformation om att A har 
begått brottet ringa stöld (8 
kap. 2 § BrB). Den ringa stöl-
den har inte samband med 
brottet som föranledde den 
hemliga rumsavlyssningen. 

 
Överskottsinformat-
ionen föranleder ingen 
brottsutredande åtgärd 
på grund av 27 kap. 23 
a § st. 2 RB. 

 
Överskottsinformationen 
föranleder åtgärder (inte 
endast brottsutredande) för-
utsatt att åtgärden är pro-
portionerlig samt hinder inte 
föreligger enligt andra be-
stämmelser. 

 
Överskottsinformationen för-
anleder ingen brottsutredande 
åtgärd på grund av 27 kap. 23 
a § st. 2 RB. 

 
A är föremål för hemlig rums-
avlyssning. Under avlyss-
ningen framkommer över-
skottsinformation om att B, 
som befinner sig på den av-
lyssnade platsen, har begått 
brottet ringa stöld (8 kap. 2 § 
BrB). Den ringa stölden har 
samband med brottet som för-
anledde den hemliga rumsav-
lyssningen. 

 
Överskottsinformat-
ionen föranleder ingen 
brottsutredande åtgärd 
på grund av 27 kap. 23 
a § st. 2 RB. 

 
Överskottsinformationen 
föranleder åtgärder (inte 
endast brottsutredande) för-
utsatt att åtgärden är pro-
portionerlig samt hinder inte 
föreligger enligt andra be-
stämmelser. 

 
Eftersom brottet som föran-
ledde den hemliga tvångsåt-
gärden har samband med den 
ringa stölden, får den på-
gående förundersökningen be-
rikas med överskottsinformat-
ionen. 
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5.3  Konsekvensanalys 
Trots att lösningsförslag 1 och 2 erbjuder en mer förutsägbar och proportionerlig lösning 

till frågan om överskottsinformation från hemliga tvångsmedel, innebär dessa förslag na-

turligtvis inte en fullständig lösning. Lösningsförslagen har delvis utformats mot bak-

grund av att utomstående personer bör skyddas från allvarliga brottsmisstankar baserade 

på vag information, jämför exempelvis personen C i exempelscenariot ovan. 

Enligt båda lösningsförslagen får en ny förundersökning, på grund av överskottsin-

formation från hemliga tvångsmedel, endast inledas om vissa krav är uppfyllda. Detta 

gäller överskottsinformation från samtliga hemliga tvångsmedel. Både lösningsförslag 1 

och 2 ger dock obegränsade möjligheter att berika en redan pågående förundersökning 

med information som framkommer genom överskottsinformation. Detta innebär att en 

utomstående person ändå kan bli misstänkt för brott, trots att denna brottsmisstanke grun-

das på vag information som framkommer i form av överskottsinformation. Den utomstå-

ende personen blir i sådant fall brottsmisstänkt om dennes eventuella brott har samband 

med brottet som föranledde den hemliga tvångsåtgärden. Om dessa brott har samband 

med varandra, kan en pågående förundersökning därför berikas med överskottsinformat-

ionen. Resultatet blir således att den utomstående personen blir brottsmisstänkt i en redan 

pågående förundersökning, oberoende av överskottsinformationens vaga grund. 

Ett annat problem, i form av avsaknad av lagstöd, skulle kunna uppstå när överskotts-

informationen inte avser ett ”annat brott” men samtidigt bör medföra något slags ingri-

pande från brottsutredande myndighets sida. En sådan situation skulle kunna uppstå när 

överskottsinformationen exempelvis avslöjar att ett barn far illa, utan att barnet utsätts för 

något brottsligt. Problemet består således i avsaknad av positivt lagstöd för att kunna in-

gripa i sådana situationer på grund av överskottsinformation från hemliga tvångsmedel. I 

SOU 2018:61 föreslås därför att möjligheten att vidta sådana åtgärder framgår av lagtex-

ten, genom att överskottsinformation också får användas för andra ändamål än för brotts-

utredning. Emellertid bör anmärkas att avsaknaden av lagstöd enligt dagens reglering inte 

innebär att eventuella ingripanden är otillåtna. Sådana ingripanden är ändå möjliga ef-

tersom det inte finns något lagstadgat hinder.103 Att kunna använda överskottsinformation 

                                                        
103 Jfr SOU 2018:61 s. 185 f. avseende användning av överskottsinformation för andra ändamål. Utred-
ningen anförda bl.a. följande: ”Överskottsinformation kan vara användbart för ändamål utanför brottsbe-
kämpningens område. Som exempel kan nämnas att det framkommer uppgifter om att ett barn far illa. I 
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för andra ändamål än för brottsutredning, när myndigheter anses ha en skyldighet att in-

gripa i olika situationer, förefaller vara rimligt. Denna fråga bör dock kunna lösas utan de 

övrigt långtgående konsekvenserna av utredningens lagförslag i SOU 2018:61. 

 

5.4  Sammanfattande kommentar 
Som tidigare nämnt har lösningsförslag 1 och lösningsförslag 2 utarbetats mot bakgrund 

av de problematiska delarna i både nuvarande reglering av överskottsinformation samt 

lagförslaget i SOU 2018:61. Till skillnad från både dagens reglering och utredningens 

lagförslag är därför lösningsförslag 1 och 2 förutsägbara genom att tydligt föreskriva när 

överskottsinformation får användas. Både lösningsförslag 1 och 2 medför att brott, vilka 

framkommer genom överskottsinformation, kan utredas samtidigt som enskildas integri-

tetsskydd tillmäts ett utvidgat skyddsintresse. Dessa förslag är dessutom proportionerliga 

med hänsyn till att bagatellartade brott bortses ifrån, till skillnad från utredningens lag-

förslag. Förslagens proportionalitet framgår emellertid främst genom att både samhällets 

intresse av att utreda brott och enskildas grundläggande integritetsskydd beaktas, på ett 

sätt som varken sker i dagens reglering eller lagförslaget i SOU 2018:61. 

 

  

                                                        
sådana fall finns det en skyldighet att göra en anmälan till socialnämnden, 14 kap. 1 § socialtjänstlagen 
(2001:453). (…) All avsedd användning av överskottsinformation från hemliga tvångsmedel bör vara re-
glerad i lag. Det är enligt vår bedömning inte tillräckligt att man av förarbeten kan utläsa att informationen 
får användas för vissa ändamål, med de begränsningar som framgår av sekretesslagstiftning (…). Lagstif-
tarens avsikt har alltså varit att överskottsinformation ska få användas även för andra ändamål än brottsbe-
kämpning. (…) Vi föreslår därför att det redan av lagtexten framgår att överskottsinformation får användas 
även för andra ändamål än det som legat till grund för tillståndet att använda det hemliga tvångsmedlet. 
Förslaget utgör alltså snarast ett förtydligande och en kodifiering av det som lagstiftaren redan avsett ska 
gälla.” 
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6 Avslutande diskussion 
Analysen i denna uppsats har visat att regleringen avseende överskottsinformation enligt 

både 27 kap. 23 a § RB och utredningens lagförslag i SOU 2018:61 bör anses oproport-

ionerliga samt icke förutsägbara. Dagens reglering medför bland annat att brottsutredande 

myndighet, vilken ibland får kännedom om allvarliga brott genom överskottsinformation, 

tvingas bortse från dessa brottsmisstankar. I SOU 2018:61 har en lösning till detta pro-

blem föreslagits vilken i princip innebär att överskottsinformation ska kunna användas 

utan någon reell begränsning, trots att en formell sådan skulle föreligga. Denna uppsats 

har argumenterat för att en sådan lagreglering skulle innebära ett olämpligt kringgående 

av både RF och Europakonventionen. 

I anslutning till lagförslaget i SOU 2018:61 diskuterade utredningen huruvida lagre-

gleringen av överskottsinformation helt skulle kunna upphävas och istället vara föremål 

för bland annat sekretessbestämmelser, alltså utan att detta uttryckligen föreskrivs i lag. I 

ljuset av både RF och Europakonventionen ansågs denna lösning dock olämplig på grund 

av att användning av överskottsinformation måste ha lagstöd.104 Mot bakgrund av utred-

ningens slutsats bör därför utredningens föreslagna lagändring i SOU 2018:61 anses an-

märkningsvärd. Skillnaden mellan utredningens lagförslag och den nyssnämnda, olämp-

liga, lösningen är i praktiken nästintill obefintlig. Det enda som skulle stå i vägen för 

denna långtgående integritetskränkning gentemot enskilda, som statens användning av 

hemliga tvångsmedel måste anses utgöra, är en proportionalitetsbedömning och eventu-

ella hinder enligt andra bestämmelser. En sådan bristande lagreglering av överskottsin-

formation från hemliga tvångsmedel skulle därför kunna innebära ett kringgående av RF 

och Europakonventionen.105  

I denna uppsats har vidare oegentligt åtkommen överskottsinformation kortfattat be-

rörts. Som ovan anfört är oegentligt åtkommen bevisning tillåten att åberopa i svensk rätt. 

Uppsatsen har emellertid argumenterat för att oegentligt åtkommen överskotts-

                                                        
104 SOU 2018:61 s. 195. 
105 Jfr SOU 1984:54 s. 66 f. Utredningen konstaterade att även om ett formellt krav på lagreglering inte 
framgår av RF, bör frågan om användning av överskottsinformation regleras i lag. Se även SOU 1984:54 
s. 99. Med hänvisning till prop. 1975/76:204 påpekades att tvångsmedelsanvändning av olika slag inte bör 
vara föremål för grundlagsreglering, men att grundlagens bestämmelser ändå är vägledande för annan lag-
stiftning. 
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information rimligtvis kommer att öka för det fall utredningens lagförslag skulle tilläm-

pas. Trots att sådan bevisning får åberopas måste dess påverkan på förutsägbarhet och 

rättssäkerhet beaktas och därmed vidare tala emot utredningens lagförslag.  

Kritiken gentemot både nuvarande reglering av överskottsinformation och lagförsla-

get i SOU 2018:61 grundas alltså till stor del i enskildas integritetsintresse. Naturligtvis 

finns emellertid en gräns för i vilken omfattning en brottsmisstänkts integritetsintresse 

bör anses skyddsvärd. Mot bakgrund av RF och Europakonventionen får man dock inte 

glömma att den brottsmisstänkte är just brottsmisstänkt, och den grundläggande oskulds-

presumtionen måste således beaktas. Denna avvägning är dock inte omöjlig, och utifrån 

detta har lösningsförslag 1 och lösningsförslag 2 presenterats. 

Syftet med dessa lösningsförslag har inte varit att lägga fram en definitiv lösning till 

frågan om överskottsinformation, utan istället att lägga fram proportionerliga och förut-

sägbara alternativ. Såsom redovisats föreskriver lösningsalternativen tydligt när över-

skottsinformation får användas i brottsutredande syfte samt när överskottsinformationen 

inte föranleder sådana åtgärder. Denna tydlighet är nödvändig för regleringens förutsäg-

barhet. Dessutom uppnås en mer ändamålsenlig avvägning mellan brottsutredningsintres-

set och integritetsintresset, både i förhållande till dagens reglering och till lagförslaget i 

SOU 2018:61.  
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7 Slutsats 
I ett samhälle där brottsutredningsintresset får allt större utrymme ska samtidigt enskildas 

integritetsskydd beaktas, en kombination som ifråga om överskottsinformation dessvärre 

har resulterat i en kollision. Som Andersson har konstaterat innebär dock ett utökat brotts-

utredningsintresse inte nödvändigtvis minskad rättssäkerhet. Rättssäkerheten i detta fall 

är nämligen beroende av hur regleringen avseende överskottsinformation utformas. Syftet 

med detta arbete har således varit att utreda huruvida begränsningen kring användning av 

överskottsinformation från hemliga tvångsmedel bör bevaras som den är idag, eller 

huruvida denna begränsning bör regleras på annat vis. För att utreda denna fråga har upp-

satsen särskilt beaktat SOU 2018:61 i vilken en ny reglering av överskottsinformation 

föreslogs. Denna uppsats har dock argumenterat för att både dagens reglering och lagför-

slaget om överskottsinformation i SOU 2018:61 bör anses otillräckliga med hänsyn till 

rättssäkerhet, förutsägbarhet samt enskildas integritetsskydd. Att dagens reglering av 

överskottsinformation från hemliga tvångsmedel behöver förändras står således klart. 

Med anledning av att lagförslaget i SOU 2018:61 inte bör anses godtagbart i ett rättssäkert 

samhälle, bör denna förändring i vart fall inte bestå utav lagförslaget i SOU 2018:61. 
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Bilaga 1 

61 

 

 Hemlig avlyssning Hemlig övervakning Hemlig kameraövervakning Hemlig rumsavlyssning 

Krav för att 
använda tvångsåtgärden 
enligt 
dagens reglering 

27 kap. 18 § st. 1 RB 
p. 1) minst 2 år fängelsestraff 
p. 2) brott som avses i 27 kap. 2 § st. 2 p. 2-
7 
p. 3) osjälvständiga brottsformer till brott 
enligt p. 1-2 
p. 4) straffvärdeventil, minst 2 års fängelse 
i straffvärde 

27 kap. 19 § st. 3 RB 
p. 1) minst 6 månaders fängelsestraff 
p. 2) vissa uppräknade brott 
p. 3) brott som avses i 27 kap. 2 § st. 2 p. 
2-7 
p. 4) osjälvständiga brottsformer till brott 
enligt p. 1-4 

27 kap. 20 a § st. 2 RB 
p. 1) minst 2 års fängelsestraff 
p. 2) brott som avses i 27 kap. 2 § st. 2 p. 2-7 
p. 3) osjälvständiga brottsformer till brott enligt p. 1-2 
p. 4) straffvärdeventil, minst 2 års fängelse i straff-
värde 

27 kap. 20 d § st. 2 RB 
p. 1) minst 4 års fängelsestraff 
p. 2-3) specifikt uppräknade brott 
p. 4) straffvärdeventil, minst 4 års fängelse i straffvärde 
för specifikt uppräknade brott  
p. 5) osjälvständiga brottsformer till brott enligt p. 1-3 
p. 6) osjälvständiga brottsformer till brott enligt p. 4 
samt straffvärde minst 4 års fängelse 
 

 27 kap. 20 § st. 1 RB 
- Skälig misstanke 
- Åtgärd av synnerlig vikt 

27 kap. 20 § st. 1 RB 
- Skälig misstanke 
- Åtgärd av synnerlig vikt 

27 kap. 20 § st. 2 RB 
- Hemlig övervakning får ske i 

syfte att utreda vem som skä-
ligen kan misstänkas  

27 kap. 20 b § st. 1 RB 
- Skälig misstanke 
- Åtgärd av synnerlig vikt 

27 kap. 20 c § RB 
- Hemlig kameraövervakning får ske i syfte 

att utreda vem som skäligen kan misstänkas 

27 kap. 20 e § st. 1 RB 
- Skälig misstanke för brott enligt 20 d § 
- Åtgärd av synnerlig vikt 

Krav för att 
använda överskottsinform-
ationen enligt 
dagens reglering 

27 kap. 23 a § st. 1 RB 
p. 1) minst 1 års fängelsestraff samt kan an-
tas att brottet inte leder till böter, eller 
p. 2) särskilda skäl 
 
Överskottsinformation får alltid användas 
för att berika en pågående förundersökning. 
Ny förundersökning kräver att antingen p. 
1-2 är uppfylld. 

27 kap. 23 a § st. 1 RB 
p. 1) minst 1 års fängelsestraff samt kan 
antas att brottet inte leder till böter, eller 
p. 2) särskilda skäl 
 
Överskottsinformation får alltid använ-
das för att berika en pågående förunder-
sökning. Ny förundersökning kräver att 
antingen p. 1-2 är uppfylld. 

27 kap. 23 a § st. 1 RB 
p. 1) minst 1 års fängelsestraff samt kan antas att brot-
tet inte leder till böter, eller 
p. 2) särskilda skäl 
 
Överskottsinformation får alltid användas för att be-
rika en pågående förundersökning. Ny förundersök-
ning kräver att antingen p. 1-2 är uppfylld. 

27 kap. 23 a § st. 2 RB 
p. 1) brott som anges i 20 d §, eller 
p. 2) minst 3 års fängelsestraff 
 
Överskottsinformation får varken användas för att 
berika eller inleda ny förundersökning, om inte 
p. 1-2 är uppfylld. 

Lösningsförslag 1 
Krav för att använda över-
skottsinformation i brotts-
utredning 

27 kap. 23 a § st. 1 RB 
p. 1) minst 1 års fängelsestraff samt kan an-
tas att brottet inte leder till böter, eller 
p. 2) särskilda skäl 
 
Överskottsinformation får alltid användas 
för att berika en pågående förundersökning. 
Ny förundersökning kräver att antingen p. 
1-2 är uppfylld. 

27 kap. 23 a § st. 1 RB 
p. 1) minst 1 års fängelsestraff samt kan 
antas att brottet inte leder till böter, eller 
p. 2) särskilda skäl 
 
Överskottsinformation får alltid använ-
das för att berika en pågående förunder-
sökning. Ny förundersökning kräver att 
antingen p. 1-2 är uppfylld. 

27 kap. 23 a § st. 1 RB 
p. 1) minst 1 års fängelsestraff samt kan antas att brot-
tet inte leder till böter, eller 
p. 2) särskilda skäl 
 
Överskottsinformation får alltid användas för att be-
rika en pågående förundersökning. Ny förundersök-
ning kräver att antingen p. 1-2 är uppfylld. 

27 kap. 23 a § st. 1 RB 
p. 1) minst 1 års fängelsestraff samt kan antas att brottet 
inte leder till böter, eller 
p. 2) särskilda skäl 
 
Överskottsinformation får alltid användas för att berika 
en pågående förundersökning. Ny förundersökning kräver 
att antingen p. 1-2 är uppfylld. 
 
 

Lösningsförslag 2 
Krav för att använda över-
skottsinformation i brotts-
utredning 

27 kap. 23 a § st. 1 RB 
p. 1) minst 1 års fängelsestraff samt kan an-
tas att brottet inte leder till böter, eller 
p. 2) särskilda skäl 

27 kap. 23 a § st. 1 RB 
p. 1) minst 1 års fängelsestraff samt kan 
antas att brottet inte leder till böter, eller 
p. 2) särskilda skäl 

27 kap. 23 a § st. 1 RB 
p. 1) minst 1 års fängelsestraff samt kan antas att brot-
tet inte leder till böter, eller 
p. 2) särskilda skäl 

27 kap. 23 a § st. 2 RB 
För att inleda ny förundersökning krävs 
p. 1) brott som anges i 20 d §, eller 
p. 2) minst 3 års fängelsestraff 
 
Överskottsinformation får alltid användas för att berika 
en pågående förundersökning.  

Text markerad i rött visar förändringen i förhållande till dagens reglering av överskottsinformation. 
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