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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

I april i år dömdes skådespelaren Mikael Persbrandt till fem månaders fängelse 

för narkotikabrott. Ytterligare tio personer dömdes i samma narkotikahärva. En 

bidragande orsak till att åklagaren kunde bevisa att männen ägnat sig åt 

narkotikaaffärer var att polisen använt sig av bland annat hemlig rumsavlyssning 

och telefonavlyssning samt granskat männens samtalslistor.
1
 Polisen hade med 

andra ord använt sig av hemliga straffprocessuella tvångsmedel för att utreda 

brott. 

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av 

elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig 

rumsavlyssning är alla exempel på hemliga straffprocessuella tvångsmedel som 

polisen har till sitt förfogande för att på ett effektivt sätt utreda och förhindra 

brott.
2
  

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av 

elektronisk kommunikation och hemlig kameraövervakning regleras i 27 kap. 

rättegångsbalken (RB). Dessa hemliga tvångsmedel använder polisen i 

förundersökning i syfte att utreda brott. Hemlig rumsavlyssning regleras i lagen 

(2007:978) om hemlig rumsavlyssning och även detta tvångsmedel använder 

polisen i förundersökning i syfte att utreda brott. I lagen (2007:979) om åtgärder 

för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott finns det regler om användandet av 

de hemliga tvångsmedlen i preventivt syfte. Lagen innehåller inte några 

självständiga hemliga tvångsmedel utan reglerar när de hemliga tvångsmedlen i 

27 kap. RB får användas i preventivt syfte. Den sistnämnda lagen skiljer sig med 

andra ord från de två förstnämnda eftersom att syftet med den sistnämnda lagen 

inte är att utreda brott utan att förebygga brott. I uppsatsen används benämningen 

preventiva tvångsmedel när det är användning av tvångsmedlen i lagen om 

åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott som åsyftas.   

                                                           
1
 Expressen, Hemliga avlyssningen som fällde Persbrandt, 15 april 2014.  

2
 Flyghed s. 69. 
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Vid användningen av hemliga tvångsmedel kan det ibland framkomma uppgifter 

om ett annat brott än det brott som legat till grund för tvångsmedelsbeslutet, detta 

kallas överskottsinformation.
3
 De regler om överskottsinformation som är 

relevanta för denna uppsats finns i 27 kap. RB, i lagen om hemlig 

rumsavlyssning och i lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga 

brott.     

Reglerna om överskottsinformation är i dagsläget utformade på olika sätt när det 

gäller möjligheten att använda överskottsinformation för att utreda brott.  

Skillnaden består i att möjligheterna att använda överskottsinformation som 

framkommit vid användning av hemlig rumsavlyssning och preventiva 

tvångsmedel för att utreda brott är betydligt mindre än möjligheterna att använda 

överskottsinformation från de hemliga tvångsmedlen i RB för att utreda brott. 

När det gäller möjligheterna att använda överskottsinformation för att förhindra 

brott är regleringen densamma för alla tvångsmedel.  

År 2010 tillsattes en utredning som tog namnet Utredningen om vissa hemliga 

tvångsmedel. Uppdraget var bland annat att analysera om det borde ske någon 

förändring i regleringen när det gällde lagen om hemlig rumsavlyssning och 

lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Arbetet 

resulterade i betänkandet Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott.
4
 I 

betänkandet föreslår utredningen att reglerna om överskottsinformation ska göras 

enhetliga. Förslaget innebär att samma regler rörande överskottsinformation från 

de hemliga tvångsmedlen enligt RB ska gälla för överskottsinformation från 

hemlig rumsavlyssning och preventiva tvångsmedel.
5
  

I den efterföljande propositionen Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott
6
 intar 

regeringen inte samma ståndpunkt som utredningen gällande regleringen av 

överskottsinformation. Regeringen anser att regleringen om 

överskottsinformation inte ska göras enhetlig men att reglerna om användandet 

                                                           
3 Prop. 2004/05:143 s. 1.  
4
 SOU 2012:44. 

5
 SOU 2012:44 s. 691. 

6
 Prop. 2013/14:237. 
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av överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning och preventiva 

tvångsmedel ska utvidgas så att möjligheterna att använda överskottsinformation 

för att utreda brott blir större än i dagsläget.
7
 Om förslaget går igenom innebär 

det med andra ord att det fortfarande kommer att föreligga en skillnad i 

regleringen av användandet av överskottsinformation mellan RB å ena sidan och 

lagen om hemlig rumsavlyssning och lagen om åtgärder för att förhindra vissa 

särskilt allvarliga brott å andra sidan, men skillnaden kommer inte att vara lika 

stor som i dagsläget.   

1.2 Syfte  

Mot bakgrund av det ovan anförda är syftet med denna uppsats att redogöra för 

hur reglerna om de hemliga tvångsmedlen och överskottsinformation är 

utformade i dagsläget. Vidare är syftet att analysera om reglerna om användandet 

av överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning och preventiva 

tvångsmedel bör utvidgas så att större möjligheter skapas att använda 

överskottsinformation i syfte att utreda brott och därmed införa en reglering som 

är mer lik den i RB.    

1.3 Metod och material  

För att uppfylla syftet med uppsatsen används den rättsdogmatiska metoden, det 

vill säga lagtext, praxis, förarbeten och doktrin studeras. De hemliga 

tvångsmedlen och användandet av överskottsinformation regleras detaljerat i 

lagar och därför studeras dessa lagar närmare. Den praxis som används är främst 

från Europadomstolen men även ett fall från Justitieombudsmannen (JO) nämns. 

Några fall från Högsta domstolen som är av relevans för att uppfylla syftet har 

jag inte funnit. Förarbeten utgör en stor del av uppsatsen då uppsatsens syfte 

bland annat är att diskutera lämpligheten med en föreslagen lagändring. Ovan 

nämnda proposition och betänkande är viktiga för analysen men det är främst 

propositionen som analyseras. Utredningens ställningstaganden i betänkandet 

                                                           
7
 Prop. 2013/14:237 s. 122. 
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redovisas emellertid i den mån det är nödvändigt. Slutligen används även doktrin 

och juridiska artiklar.        

1.4 Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa uppsatsen genom att enbart ta upp vissa av de hemliga 

tvångsmedel som polisen har till sitt förfogande. Utöver de hemliga tvångsmedel 

som tas upp i uppsatsen finns det andra lagar som också reglerar användning av 

hemliga tvångsmedel. Dessa lagar och hemliga tvångsmedel kommer emellertid 

inte att närmare beröras. Vidare avgränsas uppsatsen genom att användandet av 

överskottsinformation till största del diskuteras utifrån brottsutredningssynpunkt 

eftersom det är där de stora skillnaderna i regleringarna finns. Det ovan nämnda 

lagförslaget tar även sikte på användandet av överskottsinformation för att utreda 

brott. Vad gäller användandet av överskottsinformation för att förhindra brott 

nämns det kort i relevanta delar men diskuteras inte mer ingående.       

1.5 Disposition 

Inledningsvis tas innebörden av begreppet straffprocessuella tvångsmedel upp 

eftersom det är av vikt för den fortsatta framställningen att ha en förståelse för 

vad begreppet betyder. I samma avsnitt beskrivs även kort innebörden av de olika 

hemliga tvångsmedel som omfattas av uppsatsen. Det som sedan behandlas är 

den enskildes personliga integritet, vilket alltid berörs när hemliga tvångsmedel 

och överskottsinformation diskuteras. Vidare beskrivs de grundläggande reglerna 

för all tvångsmedelsanvändning, det vill säga de regler i regeringsformen (RF) 

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

grundläggande friheterna (EKMR) som skyddar bland annat den personliga 

integriteten mot statlig inblandning. Relevant praxis från Europadomstolen tas 

även upp i denna del. En stor del av uppsatsen behandlar överskottsinformation 

och det som sedan behandlas är begreppet överskottsinformation och bakgrunden 

till regleringen av överskottsinformation. Efter detta beskrivs innebörden av de 

hemliga tvångsmedlen mer ingående och när de får användas. Det förs inte någon 

diskussion om huruvida regleringen av tvångsmedlen som sådan är rimlig utan 
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denna del är enbart deskriptiv. Vidare tas tre viktiga principer som måste beaktas 

vid all tvångsmedelsanvändning upp. Efter det beskrivs de olika regleringarna av 

överskottsinformation och den kritik som skillnaderna i regleringarna har utsatts 

för. Vidare tas regeringens lagförslag om en utvidgning av reglerna om 

överskottsinformation upp och en analys av om en utvidgning bör ske görs. 

Avslutningsvis förs en kort sammanfattade diskussion.   

 

2 Straffprocessuella tvångsmedel  

2.1 Inledning 

Som en introduktion till ämnet kan det vara av värde att beskriva vad begreppet 

straffprocessuella tvångsmedel innebär och i detta avsnitt behandlas därför 

innebörden av begreppet. Något som också tas upp i detta avsnitt är en kort 

beskrivning av vad de olika hemliga tvångsmedlen som omfattas av uppsatsen 

innebär. Detta för att läsaren redan inledningsvis ska få en förståelse för 

innebörden. En närmare beskrivning av de hemliga tvångsmedlen görs längre 

fram i uppsatsen.  

2.2 Begreppet straffprocessuella tvångsmedel  

RB innehåller inte någon definition av begreppet straffprocessuella 

tvångsmedel.
8
 I Polisrättsutredningens slutbetänkande Tvångsmedel enligt 27 och 

28 kap RB samt polislagen
9
 framgår att begreppet tvångsmedel innebär direkta 

ingripanden mot person eller egendom som företas i myndighetsutövning och 

som innebär intrång i en persons rättssfär.
10

 Sådana tvångsmedel som används för 

att utreda brott eller för att en rättegång ska kunna genomföras med anledning av 

misstanke om brott kallas straffprocessuella tvångsmedel. Exempel på 

                                                           
8
 Lindberg s. 5. 

9
 SOU 1995:47. 

10
 SOU 1995:47 s. 137. 
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straffprocessuella tvångsmedel är husrannsakan, beslag, kroppsvisitation och 

kroppsbesiktning.
11

   

Bylund ställer upp tre utmärkande egenskaper för straffprocessuella 

tvångsmedel:  

1. det är fråga om andra åtgärder än straff eller sanktioner             

2. det är fråga om åtgärder med funktioner i straffprocessen                                  

3. det är fråga om tvång mot person eller egendom
12

   

Trots att de hemliga straffprocessuella tvångsmedlen, bland annat hemlig 

avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk 

kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning, inte 

innefattar något tvång betecknas de ändå som tvångsmedel. Det räcker att det rör 

sig om en integritetskränkning mot den avlyssnades eller övervakades vilja.
13

  

I Polisrättsutredningens slutbetänkande framgår det att en förutsättning för att det 

ska vara fråga om ett straffprocessuellt tvångsmedel är att det rör sig om en sådan 

åtgärd som den enskilde skyddas mot enligt RF eller EKMR. Även om en åtgärd 

inte skyddas av RF eller EKMR kan det vara fråga om tvångsmedel om åtgärden 

är kriminaliserad och därför kräver lagstöd för att få företas.
14

 

Som framgår i avsnitt 4 ställer både RF och EKMR upp skydd för den enskilde 

mot att utsättas för hemlig avlyssning och övervakning av elektronisk 

kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning. Detta 

talar för att de nyss nämnda åtgärderna är att beteckna som hemliga 

straffprocessuella tvångsmedel.  

I den fortsatta framställningen används begreppet hemliga tvångsmedel och inte 

begreppet hemliga straffprocessuella tvångsmedel. 

 

                                                           
11

 SOU 1995:47 s. 138. 
12

 Bylund i Ekelöf m.fl. s. 38. 
13

 Ekelöf m.fl. s. 42. 
14

 SOU 1995:47 s. 140. 
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2.3 De hemliga tvångsmedlen 

De hemliga tvångsmedel som behandlas i denna uppsats är hemlig avlyssning av 

elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, 

hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och preventiva tvångsmedel. 

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation regleras i 27 kap. RB och 

innebär att misstänkta personers telefoner, både stationära telefoner och 

mobiltelefoner, avlyssnas. Även kommunikation som sker med hjälp av datorer, 

främst e-postmeddelanden, omfattas av regleringen, liksom 

telefaxmeddelanden.
15

 Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation 

regleras också i 27 kap. RB och innebär en hemlig övervakning av vilka 

teledresser en viss telefonanläggning kommunicerar med. Datakommunikation, 

det vill säga kommunikation som till exempel sker med hjälp av e-post omfattas 

också av regleringen.
16

 Även hemlig kameraövervakning regleras i 27 kap. RB 

och innebär att bland annat fjärrstyrda TV-kameror används för 

personövervakning. Hemlig rumsavlyssning regleras i lagen om hemlig 

rumsavlyssning och innebär att till exempel tal i enrum eller samtal mellan flera 

personer avlyssnas. De preventiva tvångsmedlen regleras i lagen om åtgärder för 

att förhindra vissa särskilt allvarliga brott och innebär att alla de ovan nämnda 

hemliga tvångsmedlen, förutom hemlig rumsavlyssning, får användas i 

preventivt syfte.      

 

3 Den personliga integriteten vid användning av hemliga tvångsmedel 

3.1 Inledning  

Polisens användning av hemliga tvångsmedel i en förundersökning är en av de 

mest ingripande åtgärder som staten vidtar mot en enskild. Det är ofrånkomligt 

att den enskildes personliga integritet kränks när hemliga tvångsmedel används. 

Samtidigt som den enskildes intresse av att inte få sin integritet kränkt av staten 

                                                           
15

 Prop. 1988/89:124 s. 38 ff. Se även Flyghed s. 72 f och Ekelöf m.fl. s. 87. 
16

 Prop. 2011/12:55 s. 48. Se även Flyghed s. 79. 
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finns polisens intresse av att på ett effektivt sätt förebygga och utreda brott.
17

 Vid 

användning av hemliga tvångsmedel finns alltså två motstående intressen som 

gör sig gällande och det är därför nödvändigt att en rimlig avvägning görs mellan 

intresset av den enskildes personliga integritet och intresset av en effektiv 

brottsbekämpning.
18

    

3.2 Begreppet integritet  

När hemliga tvångsmedel diskuteras kan det vara av värde att precisera vad som 

avses med begreppet integritet. Någon definition av begreppet integritet finns 

emellertid inte i lagtext. I Svenska Akademiens ordlista definieras begreppet 

integritet som orubbat tillstånd; okränkbarhet; oberoende. Av 

Nationalencyklopedin kan utläsas att ordet integritet står för orörd, hel, 

fullständig, oförvitlig, hederlig.   

Det finns även en rad utredningar som har försökt att definiera begreppet 

integritet. I betänkandet Skydd mot avlyssning
19

 menade 1966 års 

integritetsskyddskommitté att grundtanken med begreppet personlig integritet 

kan uttryckas så att den enskilde har rätt att göra anspråk på en fredad privat 

sektor inom vilken han eller hon ska slippa inblandning från utomstående.
20

  

Tvångsmedelskommittén har i sitt betänkande Tvångsmedel, anonymitet, 

integritet
21

 gjort en indelning av begreppet integritet på följande sätt: den 

rumsliga integriteten (hemfrid), den materiella integriteten (egendomsskydd), den 

kroppsliga integriteten (skydd för liv och hälsa, mot ingrepp i eller mot kroppen, 

kroppsvisitation, kroppsbesiktning med mera), den personliga integriteten i 

fysisk mening (skyddet för den personliga friheten och rörelsefriheten) och den 

personliga integriteten i ideell mening (skyddet för personligheten och 

privatlivet).
22

 Integritetsutredningen har i betänkandet Personlig integritet i 

                                                           
17

 Lindberg s. 15. 
18

 Ramberg s. 155. 
19

 SOU 1970:47. 
20

 SOU 1970:47 s. 58. 
21

 SOU 1984:54. 
22

 SOU 1984:54 s. 42.  
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arbetslivet
23

 beskrivit integritet som en rätt för den enskilde att ha en privat sfär 

som är skyddad från fysiska och psykiska intrång.
24

   

Av det ovan anförda kan slutsatsen dras att det är svårt, för att inte säga omöjligt, 

att enhetligt definiera vad begreppet integritet innebär. Anledningen till att 

begreppet är svårdefinierat torde bero på att integritet kan ha olika innebörd från 

person till person och att vad som avses med integritet kan förändras över tid. 

Trots svårigheten med att definiera begreppet är det av vikt att ha en ungefärlig 

förståelse för vad integritetsbegreppet innebär. Det som åsyftas när integritet 

nämns i denna uppsats är den enskildes rätt att ha en privat sfär där denne får 

vara ifred från statlig inblandning.  

Vad gäller överskottsinformation och integritetsbegreppet kan sägas att det torde 

vara en kränkning av integriteten när polisen tar del av överskottsinformation 

som framkommit vid användning av något hemligt tvångsmedel. 

Överskottsinformationen kan utgöra känslig information som den enskilde inte 

vill dela med sig av till polisen.   

3.3 Avvägningen mellan integritet och effektivitet  

När polisen använder sig av hemliga tvångsmedel är det ofrånkomligt att kravet 

på en effektiv brottsutredning och den enskildes krav på att inte utsättas för  

intrång i den personliga integriteten står i strid med varandra. Det hör till 

lagstiftarens uppgift att göra den grundläggande avvägningen mellan den 

enskildes integritetsintresse och intresset av en effektiv brottsutredning. 

Lagstiftaren avgör även vilka intrång i den personliga integriteten som kan anses 

vara godtagbara. Det finns även vissa allmänna principer som måste beaktas vid 

all användning av hemliga tvångsmedel som kan sägas skydda mot för stora 

integritetsintrång.
25

 Dessa principer behandlas närmare i avsnitt 7.  

                                                           
23

 SOU 2002:18. 
24

 SOU 2002:18 s. 53.  
25

 Lindberg s. 17. 
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Reglerna om hemliga tvångsmedel är inte tvingande. Hemliga tvångsmedel får 

användas men måste inte användas och därför hör det till beslutsfattarens
26

 

uppgift att se till att balansen mellan integritet och effektivitet bevaras.
27

 Det är 

med andra ord beslutsfattaren som har det yttersta ansvaret för att balansen 

mellan integritet och effektivitet är rimlig medan lagstiftaren har det 

grundläggande ansvaret.   

I RF och EKMR finns det grundläggande bestämmelser som skyddar den 

enskildes privatliv och integritet vid användning av hemliga tvångsmedel. I det 

följande avsnittet tas dessa regler upp.  

 

4 Grundläggande regler vid användning av hemliga tvångsmedel     

4.1 Inledning  

Till polisens uppgifter hör bland annat att förebygga och utreda brott, vilket 

framgår av 2 § p. 1 och 3 polislagen (PL). För att polisen på ett effektivt sätt ska 

kunna fullgöra de nämnda uppgifterna är det ibland nödvändigt att hemliga 

tvångsmedel används. Polisens användning av hemliga tvångsmedel innebär ofta 

ett ingrepp i den enskildes grundläggande fri- och rättigheter enligt RF och 

EKMR.
28

  

De bestämmelser som är av intresse för denna uppsats, och som därför behandlas 

närmare i detta avsnitt, är 1:2 st. 4 RF, 2:6 RF och art. 8 EKMR. När det gäller 

överskottsinformation kan även art. 6 EKMR om rätten till en rättvis rättegång 

vara av intresse. Denna artikel behandlas emellertid inte närmare eftersom att den 

tar sikte på när överskottsinformation används som bevis i rättegång och detta 

faller utanför syftet med denna uppsats.     

 

                                                           
26

 Beslut om hemliga tvångsmedel fattas av rätten efter framställan av åklagare, 27:21 st. 1 RB, 7 § lagen 

om hemlig rumsavlyssning, 6 § lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. 
27

 Lindberg s. 17.  
28

 Westerlund s. 20. 
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4.2 Regeringsformens skydd vid användning av hemliga tvångsmedel  

Av 1:2 st. 4 RF framgår det bland annat att det allmänna ska värna om den 

enskildes privatliv och familjeliv. Denna bestämmelse har inte någon rättsligt  

bindande verkan för det allmänna utan är endast ett målsättningsstadgande som 

anger ett viktigt mål för den samhälleliga verksamheten.
29

 

Målsättningsstadgandet innebär därför inte några individuella rättigheter för den 

enskilde
30

 men är ändå av värde att ta upp när hemliga tvångsmedel diskuteras.     

En bestämmelse som däremot är rättsligt bindande och ger upphov till 

individuella rättigheter för den enskilde är 2:6 RF. Enligt 2:6 st. 1 RF är var och 

en gentemot det allmänna skyddad mot undersökning av brev eller annan 

förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av 

telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. Flera av de hemlig tvångsmedlen 

omfattas av denna bestämmelse.
31

 Hemlig kameraövervakning omfattas 

emellertid inte eftersom bestämmelsen inte ger något skydd för optisk 

övervakning.
32

  

Hemlig kameraövervakning omfattas däremot av 2:6 st. 2 RF som infördes 

genom en grundlagsändring som trädde ikraft den 1 januari 2011.
33

 Av 

bestämmelsen framgår att utöver vad som anges i första stycket är var och en 

gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga 

integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller 

kartläggning av enskildes personliga förhållanden. Enligt förarbetena är det inte 

enbart hemlig kameraövervakning som omfattas av bestämmelsen, även hemlig 

avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk 

kommunikation och hemlig rumsavlyssning innebär övervakning av den 

enskildes personliga förhållanden och omfattas därför.
34

 Av detta kan slutsatsen 

                                                           
29

 Prop. 1975/76:209 s. 128. 
30

 Prop. 2009/10:80 s. 173. 
31

 SOU 2012:44 s. 638. 
32

 Ekelöf m.fl. s. 104. 
33

 Se prop. 2009/10:80. 
34

 Prop. 2009/10:80 s. 181.  
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dras att flera av de hemliga tvångsmedlen omfattas både av regleringen i 2:6 st. 1 

RF och i 2:6 st. 2 RF och är som huvudregel förbjudna.   

Rättigheterna i 2:6 RF är inte absoluta och innebär därför att de får begränsas om 

lagstöd finns, 2:20 st. 1 p. 2 RF. Av 2:21 RF framgår att en begränsning av 

rättigheterna får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett 

demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är 

nödvändigt med hänsyn till det ändamål som föranlett den och inte heller sträcka 

sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen. Begränsningen får 

inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan 

åskådning.   

Som nämnts inledningsvis i uppsatsen regleras användningen av hemlig 

avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk 

kommunikation och hemlig kameraövervakning i 27 kap. RB och hemlig 

rumsavlyssning regleras i lagen om hemlig rumsavlyssning. Regler om de 

preventiva tvångsmedlen regleras i lagen om åtgärder för att förhindra vissa 

särskilt allvarliga brott. Kravet på lagstöd uppfylls genom dessa lagar. 

Att en begränsning av rättigheterna endast får göras för att tillgodose ändamål 

som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle och att begränsningen aldrig får gå 

utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som föranlett den ger 

indirekt uttryck för ändamålsprincipen.
35

 Ändamålsprincipen behandlas närmare i 

avsnitt 7.2.   

4.3 Europakonventionens skydd vid användning av hemliga tvångsmedel  

Det är inte enbart RF som ställer upp skydd mot användning av hemliga 

tvångsmedel, utan även EKMR skyddar den enskilde mot hemlig 

tvångsmedelsanvändning.  

Enligt art. 8 p. 1 EKMR har var och en rätt till respekt för sitt privat- och 

familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Europadomstolen har i sin praxis 

                                                           
35

 SOU 1993:60 s. 91.  
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slagit fast att många av de hemliga straffprocessuella tvångsmedlen innebär ett 

ingrepp både i den enskildes privatliv och korrespondens.
36

 När det gäller 

begreppet privatliv är det enligt Europadomstolen ett generellt begrepp som inte 

går att ge någon enhetlig definition.
37

 Begreppet korrespondens är däremot lättare 

att definiera. Danelius menar att Europadomstolen med begreppet korrespondens, 

åsyftar olika former för överförande av meddelanden mellan individer. Hit hör 

befordran av brev och andra försändelser som skickas med post. Överföring av 

meddelanden som sker med hjälp av telefon, telefax, radio och datorer (e-post) 

omfattas också.
38

 Det nämnda innebär alltså att hemlig avlyssning av elektronisk 

kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig 

kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning som huvudregel är förbjudna 

enligt art. 8 p. 1 EKMR. 

Art. 8 p. 1 EKMR ställer inte enbart upp ett förbud för staten att göra 

inskränkningar i de skyddade rättigheterna, artikeln kräver även att staten vidtar 

positiva åtgärder för att skydda den enskildes rättigheter som denne åtnjuter 

enligt artikeln.
39

    

Om staten har gjort ett intrång i någon av de rättigheter som skyddas i art. 8 p. 1 

EKMR måste det avgöras om intrånget har skett i enlighet med art. 8 p. 2 

EKMR. Har det inte det har en kränkning av art. 8 EKMR skett. Av art. 8 p. 2 

EKMR framgår att offentliga myndigheter inte får inskränka de rättigheter som 

anges i p. 1 annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är 

nödvändigt med hänsyn till bland annat statens säkerhet, förebyggande av 

oordning eller brott eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.  

Precis som enligt RF krävs det enligt EKMR lagligt stöd för att en inskränkning i 

någon av rättigheterna ska få göras. Kravet på lagligt stöd innebär att det ska 

finnas stöd i inhemsk lag för att inskränkningen ska vara tillåten. Den inhemska 

lagen måste uppfylla rimliga krav på rättssäkerhet och måste skydda mot 

                                                           
36

 Se t.ex. Klass m.fl. mot Tyskland, dom 6 september 1978. 
37

 Peck mot Storbritannien, dom 28 januari 2003.  
38

 Danelius s. 403.  
39

 Stubbings m.fl. mot Storbritannien, dom 22 oktober 1996. 
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godtycke. Den måste vidare vara tillgänglig för allmänheten och tillräckligt 

precis.
40

 Det lagliga stödet för användning av hemliga tvångsmedel finns som 

ovan nämnts i RB, i lagen om hemlig rumsavlyssning och i lagen om åtgärder för 

att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. 

För att inskränkningen ska vara tillåten krävs vidare att inskränkningen är ägnad 

att tillgodose något av de intressen som räknas upp i art. 8 p. 2 EKMR, till 

exempel förebyggande av brott eller statens säkerhet, vilket användning av 

hemliga tvångsmedel är ägnad att tillgodose.
41

 Slutligen krävs att inskränkningen 

är nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Danelius menar att det enligt 

Europadomstolen ska finnas ett angeläget samhälleligt behov av inskränkningen 

för att den ska vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle.
42

   

4.4 Europadomstolens praxis 

Europadomstolen har i ett flertal fall tagit upp frågan om användning av hemliga 

tvångsmedel är förenligt med art. 8 EKMR. En första fråga som domstolen har 

haft att ta ställning till i dessa fall är om användandet av det hemliga 

tvångsmedlet haft stöd i lag. I många fall har kravet på lagstöd inte varit uppfyllt 

vilket bland annat berott på att det i vissa av dessa fall helt saknats lagstöd medan 

det i andra funnits lagstöd men reglerna har inte varit tillräckligt precisa och 

förutsebara. I det följande tas några av dessa fall upp.  

I fallet Halford mot Storbritannien
43

 fann Europadomstolen att lagstöd för hemlig 

telefonavlyssning helt saknades eftersom telefonavlyssningen hade skett från en 

telefon som inte var kopplad till det publika telefonnätet och den engelska 

lagstiftningen om avlyssning var därför inte tillämplig på fallet. Det fanns inte 

heller något annat lagstöd. Åtgärden utgjorde därför en kränkning av art. 8 

EKMR. Även i fallet Khan mot Storbritannien
44

, som gällde hemlig 

                                                           
40

 Se t.ex. Huvig mot Frankrike, dom 24 april 1990.  
41

 Se t.ex. Klass m.fl. mot Tyskland, dom 6 september 1978.  
42

 Danelius s. 351.  
43

 Halford mot Storbritannien, dom 25 juni 1997. 
44

 Khan mot Storbritannien, dom 12 maj 2000.  
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rumsavlyssning, saknades lagstöd för åtgärden och en kränkning av art. 8 hade 

skett.    

I de två fallen Kruslin och Huvig mot Frankrike
45

 fanns visserligen stöd i fransk 

lag för hemlig telefonavlyssning, men reglerna som tillämpades var inte 

tillräckligt klara och detaljerade. Europadomstolen menade att det var väldigt 

viktigt att reglerna var tydliga och förutsebara eftersom hemlig telefonavlyssning 

var en så pass ingripande åtgärd i den enskildes privatliv och korrespondens. En 

kränkning av art. 8 förelåg i båda fallen. 

I vissa fall har Europadomstolen funnit att tillräckligt lagstöd förelegat och har 

därför gått vidare med att bedöma om åtgärden varit nödvändig i ett demokratiskt 

samhälle. I det viktiga avgörandet Klass m.fl. mot Tyskland
46

 konstaterade 

Europadomstolen att hemlig telefonavlyssning fick, enligt art. 8 p. 2 EKMR, 

användas för att skydda de demokratiska institutionerna men en förutsättning var 

att det fanns en effektiv kontroll av systemet så att systemet inte missbrukades. 

De tyska reglerna uppfyllde kravet på effektiv kontroll och någon kränkning av 

art. 8 EKMR förelåg inte.  

Europadomstolen har även avgjort fall som rört överskottsinformation. Fallet 

Amann mot Schweiz
47

 rörde en schweizisk affärsman, Amann, som sålde 

hårborttagningsprodukter. Amann blev uppringd av en kvinna på sovjetiska 

ambassaden som ville beställa en sådan produkt. Telefonen som kvinnan ringde 

från var avlyssnad på grund av misstanke om brott mot någon annan på 

ambassaden. Kvinnan på ambassaden sågs som en tredje person som avlyssnades 

och Amann sågs, enligt regeringen, som en fjärde person som var "en 

slumpmässigt nödvändig deltagare" i telefonkonversationen. Ett registerkort 

upprättades över Amann till följd av samtalet, där det framgick att han var 

misstänkt för spioneri. Europadomstolen konstaterade att det fanns stöd i 

schweizisk lag för att avlyssna en tredje person men dessa regler var mycket 

allmänt utformade. Det fanns heller inga regler som skyddade personer som 

                                                           
45

 Kruslin mot Frankrike, dom 24 april 1990 och Huvig mot Frankrike, dom 24 april 1990. 
46

 Klass m.fl. mot Tyskland, dom 6 september 1978.  
47

 Amann mot Schweiz, dom 16 februari 2000.  
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blivit uppringda av någon vars telefon var avlyssnad, det vill säga fjärde 

personer, som i detta fall var Amann. En kränkning av art. 8 EKMR hade därför 

skett eftersom telefonavlyssningen inte skett i överensstämmelse med lag. 

Slutsatsen som kan dras av detta fall är att den information som framkom om 

Amann på registerkortet som upprättades till följd av telefonavlyssningen 

utgjorde överskottsinformation. Enligt art. 8 EKMR är det ett krav att det finns 

tydliga och klara regler om hur överskottsinformation ska hanteras.    

Även det ovan nämnda fallet Khan mot Storbritannien rörde 

överskottsinformation. En person var misstänkt för narkotikabrott och var därför 

föremål för hemlig rumsavlyssning. Khan besökte denne person och vid detta 

besök uppgav Khan att han medverkat vid ett annat narkotikabrott. Khan dömdes 

för narkotikabrottet. Europadomstolen konstaterade att det inte fanns något 

lagstöd för hemlig rumsavlyssning i Storbritannien. Rumsavlyssningen utgjorde 

därför en kränkning av art. 8 EKMR. 

Slutsatsen som kan dras av denna rättsfallsgenomgång är att Europadomstolen i 

ett flertal fall tagit upp frågan om användandet av hemliga tvångsmedel står i 

överensstämmelse med art. 8 EKMR. Vad avser överskottsinformation och dess 

överensstämmelse med art. 8 EKMR finns inte lika många fall av intresse för 

denna uppsats. Det som kan anses viktigt gällande art. 8 EKMR och 

överskottsinformation är att Europadomstolen kräver att det finns lagregler om 

överskottsinformation eftersom användandet av sådan innebär en kränkning av 

privatlivet som skyddas av art. 8 EKMR. Det finns även fall som rör 

överskottsinformation och art. 6 EKMR men eftersom art. 6 EKMR faller utanför 

syftet med uppsatsen har dessa fall inte tagits upp.           
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5 Allmänt om överskottsinformation  

5.1 Inledning 

I detta avsnitt tas begreppet överskottsinformation upp eftersom det är av stor 

vikt att ha en förståelse för vad överskottsinformation innebär då 

överskottsinformation utgör en stor del av uppsatsen. Användandet av 

överskottsinformation lagreglerades inte förrän år 2005
48

 och i detta avsnitt 

beskrivs därför också skälen till att användandet av överskottsinformation 

lagreglerades. 

5.2 Begreppet överskottsinformation 

Vid användningen av hemliga tvångsmedel kan det ibland framkomma uppgifter 

om brott eller om något helt annat som inte har något samband med det brott som 

legat till grund för tvångsmedelsbeslutet, detta kallas överskottsinformation. 

Trots att uppgifterna inte är av intresse för utredningen av det brott som legat till 

grund för tvångsmedelsbeslutet kan de istället ha betydelse för utredning av annat 

brott som begåtts eller för att förhindra att nya brott begås. 

Överskottsinformationen kan beröra den person som den pågående 

förundersökningen gäller eller andra personer som inte är av intresse för 

förundersökningen. Överskottsinformationen kan också vara av värde i andra 

sammanhang, till exempel för andra myndigheter.
49

  

Något som kan vara viktigt att framhålla är att hemliga tvångsmedel aldrig får 

användas i syfte att få fram överskottsinformation om något annat brott än det 

brott som föranlett tvångsmedelsanvändningen. Detta gäller trots att 

förutsättningarna för att använda tvångsmedel är uppfyllda. Det är därför av stor 

vikt att den nyss beskrivna situationen skiljs från den situationen att det 

oavsiktligt framkommer överskottsinformation om annat brott vid en lagenlig 

användning av hemliga tvångsmedel.
50

    

                                                           
48

 Se prop. 2004/05:143. 
49

 Prop. 2004/05:143 s. 13.  
50

 Lindberg s. 11.  
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5.3 Skälen till lagregleringen av överskottsinformation   

I flera årtionden har frågan om överskottsinformation ska få användas 

diskuterats.
51

 Diskussionen har främst inriktats på överskottsinformation som 

framkommit genom användning av hemliga tvångsmedel eftersom sådan 

information anses vara särskilt känslig ur integritetssynpunkt.
52

 Den eller de 

personer som informationen avser är i de fall där hemliga tvångsmedel används 

helt ovetande om att de utsatts för hemlig tvångsmedelsanvändning. 

Informationen kan även röra en person som inte direkt blivit utsatt för hemlig 

tvångsmedelsanvändning utan enbart varit i kontakt med en person som varit 

föremål för hemlig tvångsmedelsanvändning.
53

  

Trots att diskussionen om överskottsinformation alltså pågått i flera årtionden var 

det inte förrän år 2005 det lagreglerades. Fram till dess fanns det möjlighet att 

använda överskottsinformation på samma sätt som annan information som de 

brottsbekämpande myndigheterna fick kännedom om. Överskottsinformationen 

kunde användas för brottsutredning, spaning eller som bevis i rättegång.
54

  

Ett av skälen till att hanteringen av överskottsinformation slutligen lagreglerades 

var att Europadomstolens praxis gällande art. 8 EKMR
55

 ska tolkas så att det i 

vissa fall är ett krav att det finns en lagreglering av hur hanteringen av 

överskottsinformation ska skötas när någon blivit avlyssnad. Regeringen menade 

att det mot bakgrund av denna praxis även var önskvärt att reglera användningen 

av överskottsinformation som framkommit vid användningen av andra hemliga 

tvångsmedel än telefonavlyssning. Ett annat skäl till att hanteringen av 

överskottsinformation lagreglerades var att regeringen ansåg att det stod i bäst 

överensstämmelse med RF:s integritetsskydd att grundläggande regler om hur 

överskottsinformation får användas infördes.
56

  

                                                           
51

 Se bl.a. SOU 1975:95, prop. 1975/76:202, SOU 1984:54, prop. 1988/89:124 och prop. 2004/05:143.  
52

 Prop. 2004/05:143 s. 31. 
53

 Lindberg s. 810. 
54

 Lindberg s. 812.  
55

 Se det ovan nämnda Amann mot Schweiz, dom 16 februari 2000.  
56

 Prop. 2004/05:143 s. 29 f. 
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Det ska poängteras att när reglerna om överskottsinformation trädde ikraft år 

2005 avsåg de enbart användandet av överskottsinformation från de hemliga 

tvångsmedlen i RB eftersom att varken hemlig rumsavlyssning eller preventiva 

tvångsmedel existerade vid denna tidpunkt. När hemlig rumsavlyssning och 

preventiva tvångsmedel sedan infördes år 2006 ansåg regeringen att det var 

nödvändigt att även i dessa lagar reglera användandet av överskottsinformation. 

Samma motiv som låg bakom införandet av reglerna om överskottsinformation i 

RB låg även bakom införandet av reglerna om överskottsinformation från hemlig 

rumsavlyssning och preventiva tvångsmedel.
57

   

Enligt min mening är det märkligt att hanteringen av överskottsinformation 

lagreglerades först år 2005 och inte tidigare. Diskussionen om 

överskottsinformation hade trots allt pågått i många år innan det reglerades och 

Europadomstolens praxis kräver att lagregler angående överskottsinformation 

finns. Likaså står det i bäst överensstämmelse med RF att användningen är 

lagreglerad. Användning av överskottsinformation som framkommit vid 

användning av hemliga tvångsmedel är som ovan nämnts särskilt 

integritetskränkande och att överskottsinformation innan år 2005 kunde användas 

som vilken annan information som helst utan några begränsningar i lag är enligt 

min mening anmärkningsvärt. 

I detta avsnitt har framkommit vad överskottsinformation innebär och 

anledningarna till att användandet av överskottsinformation lagreglerades. Hur de 

olika regleringarna av överskottsinformation är utformade i dagsläget beskrivs 

nedan i avsnitt 8.     

 

 

 

 

                                                           
57 Prop. 2005/06:178 s. 85 och prop. 2005/06:177 s. 69 f. 
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6 Närmare om hemliga tvångsmedel  

6.1 Inledning 

Som framgått av avsnitt 4 kräver både RF och EKMR stöd i lag för att en 

inskränkning i den enskildes grundläggande fri- och rättigheter ska vara tilltåten. 

I det kommande avsnittet behandlas därför regleringen av de hemliga 

tvångsmedlen närmare. Det redogörs mer ingående för vad de olika hemliga 

tvångsmedlen innebär och när de får användas. 

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av 

elektronisk kommunikation och hemlig kameraövervakning, det vill säga de 

tvångsmedel som regleras i RB, används för att utreda brott och även för att 

säkerställa lagföring och verkställighet av påföljd och annan rättsverkan av brott. 

Även hemlig rumsavlyssning enligt lagen om hemlig rumsavlyssning används för 

att utreda brott. Att en förundersökning har inletts är en grundläggande 

förutsättning för att de nämnda tvångsmedlen ska få användas. Skyldighet att 

inleda förundersökning regleras i 23 kap. RB. Av 23:1 st. 1 RB framgår att 

förundersökning ska inledas så snart det på grund av angivelse eller av annat skäl 

finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats. I 

23:1 st. 2 RB regleras när förundersökning inte behöver inledas, bland annat om 

det är uppenbart att brottet inte går att utreda.  

När det däremot gäller de preventiva tvångsmedlen används de inte i syfte att 

utreda brott utan i syfte att förebygga och förhindra brott.
58

 Något krav på att en 

förundersökning har inletts finns inte.          
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6.2 Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig 

övervakning av elektronisk kommunikation enligt rättegångsbalken 

6.2.1 Begreppet hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation  

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation innebär att meddelanden, som 

i ett elektroniskt kommunikationsnät överförs eller har överförts till eller från ett 

telefonnummer eller annan adress, i hemlighet avlyssnas eller tas upp genom ett 

tekniskt hjälpmedel för återgivning av innehållet i meddelandet, 27:18 st. 1 RB. 

Metoden är tillämplig på både muntlig och skriftlig kommunikation.
59

  

Det avlyssningen främst bidrar till är att kartlägga vad den misstänkte har för sig 

och dennes kontaktvägar.
60

 Avlyssningen bidrar även till ge en uppfattning om 

den misstänkes omgivning, miljö, levnadsvanor och umgänge.
61

   

6.2.2 Begreppet hemlig övervakning av elektronisk kommunikation 

Av 27:19 st. 1 RB framgår att hemlig övervakning av elektronisk kommunikation 

innebär att uppgifter i hemlighet hämtas in om meddelanden som i ett 

elektroniskt kommunikationsnät överförs eller har överförts till eller från ett 

telefonnummer eller annan adress (p. 1). Hemlig övervakning av elektronisk 

kommunikation innebär också att uppgifter i hemlighet hämtas in om vilka 

elektroniska kommunikationsutrustningar som har funnits inom ett visst 

geografiskt område (p. 2). Slutligen innebär hemlig övervakning av elektronisk 

kommunikation även att uppgifter i hemlighet hämtas in om i vilket geografiskt 

område en viss elektronisk kommunikationsutrustning finns eller har funnits     

(p. 3).  

Vid hemlig övervakning av elektronisk kommunikation ges inte uppgifter om 

innehållet i kommunikationen. Istället ges trafikuppgifter (vem har kontaktat vem 

vid vilken tidpunkt?) och lokaliseringsuppgifter. Vid hemlig avlyssning av 
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elektronisk kommunikation ges däremot uppgifter om kommunikationens 

innehåll och det är detta som skiljer de två tvångsmedlen åt.
62

 

6.2.3 När får hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation användas? 

Av 27:18 st. 2 RB framgår de grundläggande förutsättningarna för när hemlig 

avlyssning av elektronisk kommunikation får användas. Enligt p. 1 får 

tvångsmedlet användas vid förundersökning som avser brott för vilket inte är 

föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år. P. 2 innebär att tvångsmedlet får 

användas vid förundersökning som avser försök, förberedelse eller stämpling till 

sådant brott som avses i p. 1 om sådan gärning är belagd med straff. I p. 3 finns 

en så kallad straffvärdeventil
63

 som innebär att tvångsmedlet även får användas 

vid förundersökning som avser annat brott om det med hänsyn till 

omständigheterna kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i två år. 

Straffvärdeventilen kan till exempel bli tillämplig vid grov stöld som gäller 

mycket stora värden eller vid grov misshandel av särskilt allvarligt slag.
64

   

6.2.4 När får hemlig övervakning av elektronisk kommunikation användas? 

Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation får enligt 27:19 st. 3 RB 

användas vid förundersökning som avser brott för vilket inte är föreskrivet 

lindrigare straff än fängelse i sex månader, (p. 1). I p. 2 räknas vissa specifika 

brott upp vid vilka tvångsmedlet får användas, till exempel vid narkotikabrott. 

Slutligen får tvångsmedlet användas vid förundersökning som avser försök, 

förberedelse eller stämpling till brott som avses i p. 1 och 2 om sådan gärning är 

belagd med straff (p. 3).  

Förutsättningarna för att få använda hemlig övervakning av elektronisk 

kommunikation är inte lika stränga som förutsättningarna för att få använda 

hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Anledningen till skillnaden 

motiveras i förarbetena med att integritetskränkningen inte är lika omfattande vi 

hemlig övervakning av elektronisk kommunikation som vid hemlig avlyssning av 
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elektronisk kommunikation
65

 eftersom att innehållet i kommunikationen inte blir 

tillgängligt vid hemlig övervakning.
66

 

6.2.5 Övriga krav för användning av hemlig avlyssning och hemlig övervakning  

För att hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning 

av elektronisk kommunikation ska få användas räcker det inte med att någon av 

förutsättningarna i 27:18 st. 2 RB eller 27:19 st. 3 RB är för handen. I 27:20 RB 

ställs det upp ytterligare krav. Av 27:20 st. 1 RB framgår att hemlig avlyssning 

och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation endast får ske om någon 

är skäligen misstänkt för brottet och åtgärden är av synnerlig vikt för 

utredningen. Enligt 27:20 st. 2 RB framgår det emellertid att hemlig övervakning 

av elektronisk kommunikation får, utöver vad som anges st. 1, användas i syfte 

att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet, om åtgärden är av 

synnerlig vikt för utredningen.  

Vad begreppet skälig misstanke innebär framgår inte av förarbetena till RB.
67

 JO 

har emellertid uttalat att kravet på skälig misstanke om brott innebär att det måste 

föreligga konkreta omständigheter av viss styrka som pekar på att den misstänkte 

begått brottet.
68

 

Inte heller begreppet synnerlig vikt för utredningen preciseras närmare i 

förarbetena till RB.
69

 Innebörden av begreppet har istället preciserats i en annan 

proposition. För att åtgärden ska anses vara av synnerlig vikt krävs det att de 

upplysningar som avlyssningen kan ge inte enbart består av obetydliga detaljer. 

Utredningsläget måste även göra avlyssningen nödvändig.
70

 

Vidare krävs, för att hemlig avlyssning och hemlig övervakning av elektronisk 

kommunikation ska få användas, att åtgärden endast avser ett telefonnummer 

eller annan adress som innehas eller innehafts av den misstänkte eller annars kan 
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antas ha använts eller komma att användas av den misstänkte, 27:20 st. 1 p. 1 

RB. Det kan också röra sig om ett telefonnummer eller annan adress som det 

finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte har kontaktat eller kommer 

att kontakta, 27:20 st. 1 p. 2 RB.   

6.3 Hemlig kameraövervakning enligt rättegångsbalken   

6.3.1 Begreppet hemlig kameraövervakning 

Hemlig kameraövervakning innebär att fjärrstyrda TV-kameror, andra optisk-

elektroniska instrument eller därmed jämförbara utrustningar används för optisk 

personövervakning vid förundersökning i brottmål, utan att upplysning om 

övervakningen lämnas, 27:20 a st. 1 RB. Till skillnad från hemlig avlyssning och 

hemlig övervakning av elektronisk kommunikation omfattar inte hemlig 

kameraövervakning ljudupptagningar.
71

 

27:20 a st. 1 RB reglerar endast kameraövervakning som sker i hemlighet i en 

brottsutredning och måste därför skiljas från de fall där polisen använder 

övervakningskameror för till exempel trafikövervakning. Sådan övervakning som 

inte sker i hemlighet och inte vid en brottsutredning regleras i 

kameraövervakningslagen (2013:460) och omfattas således inte av RB:s regler. 

Både RB:s regler och reglerna i kameraövervakningslagen omfattar enbart 

kameror som inte manövreras på platsen. Polisens användning av 

handmanövrerade kameror är med undantag för bestämmelserna i 28:14 RB och 

reglerna i polisregisterlagstiftningen om behandling av personuppgifter helt 

oreglerad.
72

 Det är endast hemlig kameraövervakning i RB som behandlas i 

denna uppsats.     

6.3.2 När får hemlig kameraövervakning användas? 

Enligt 27:20 a st. 2 RB får hemlig kameraövervakning användas vid 

förundersökning angående brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än 

fängelse i två år (p. 1). Hemlig kameraövervakning får även användas vid 
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förundersökning angående försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, 

om sådan gärning är belagd med straff (p. 2). Slutligen får hemlig 

kameraövervakning användas vid förundersökning angående annat brott om det 

med hänsyn till omständigheterna kan antas att brottets straffvärde överstiger 

fängelse i två år (p. 3). Av 27:20 a st. 2 RB kan utläsas att hemlig 

kameraövervakning kan användas vid samma brott som hemlig avlyssning av 

elektronisk kommunikation.  

Liksom vid hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig 

övervakning av elektronisk kommunikation får hemlig kameraövervakning 

användas endast om någon är skäligen misstänkt för brottet och åtgärden är av 

synnerlig vikt för utredningen, 27:20 b st. 1 RB.
73

  

Hemlig kameraövervakning får endast avse en sådan plats där den misstänkte kan 

tänkas uppehålla sig, 27:20 b st. 2 RB. Övervakningen kan omfatta flera olika 

platser och både offentliga och privata platser får övervakas.
74

  

I vissa fall kan hemlig kameraövervakning användas trots att det inte finns någon 

person som är skäligen misstänkt. Enligt 27:20 c RB får hemlig 

kameraövervakning användas för att övervaka den plats där brottet har begåtts 

eller en nära omgivning till denna plats trots att det inte finns någon som är 

skäligen misstänkt för brottet. Kameraövervakningen får emellertid endast ske 

om syftet är att fastställa vem som skäligen kan misstänkas för brottet och 

åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen.  

6.4 Hemlig rumsavlyssning  

6.4.1 Begreppet hemlig rumsavlyssning 

Enligt 1 § lagen om hemlig rumsavlyssning innebär hemlig rumsavlyssning 

avlyssning eller upptagning som sker i hemlighet och med tekniskt hjälpmedel 

som är avsett att återge ljud (p. 1) och avser tal i enrum, samtal mellan andra eller 

förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, som allmänheten inte 
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har tillträde till (p. 2). Hemlig rumsavlyssning innebär att enbart tal eller samtal 

avlyssnas, inte vilka ljud som helst.
75

  

Lagen om hemlig rumsavlyssning är tidsbegränsad och gäller till utgången av år 

2014. Det föreslås emellertid att reglerna om hemlig rumsavlyssning ska göras 

permanenta och istället tas in i 27 kap. RB.
76

   

6.4.2 När får hemlig rumsavlyssning användas?  

Hemlig rumsavlyssning får enligt 2 § lagen om hemlig rumsavlyssning användas 

i tre fall. Först och främst får tvångsmedlet användas vid förundersökning om 

brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i fyra år (p. 1). 

Hemlig rumsavlyssning får även användas vid förundersökning om andra brott 

om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brottets straffvärde 

överstiger fängelse i fyra år. Utöver att det kan antas att brottets straffvärde 

överstiger fängelse i fyra år krävs det att det är fråga om någon av de brott som 

räknas upp i punkten, till exempel människohandel, våldtäkt eller grovt 

narkotikabrott (p. 2). Slutligen får hemlig rumsavlyssning användas vid 

förundersökning om försök, förberedelse eller stämpling till ett sådant brott som 

avses i p. 1 eller p. 2, om en sådan gärning är belagd med straff och det med 

hänsyn till omständigheterna kan antas att gärningens straffvärde överstiger 

fängelse i fyra år (p. 3).  

Som framgår av bestämmelsen krävs för att få använda hemlig rumsavlyssning 

att det för brottet inte är förskrivet lindrigare straff än fängelse i fyra år eller att 

det kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i fyra år. Detta är en 

skillnad jämfört med de övriga tvångsmedel som behandlats ovan där det enbart 

krävs fängelse i sex månader eller två år. Anledningen till att reglerna om hemlig 

rumsavlyssning fått en mer restriktiv utformning är att hemlig rumsavlyssning är 

av mer ingripande karaktär än de övriga tvångsmedlen.
77
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Precis som för användning av de övriga tvångsmedlen krävs det för hemlig 

rumsavlyssning att någon är skäligen misstänkt för brott,
78

 3 § p. 1 lagen om 

hemlig rumsavlyssning. Det krävs även att åtgärden är av synnerlig vikt för 

utredningen
79

 (p. 2) och skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i 

övrigt som den innebär för den misstänkte eller något annat motstående intresse 

(p. 3). P. 3 ger uttryck för proportionalitetsprincipen som behandlas i avsnitt 7.4. 

Hemlig rumsavlyssning får endast avse den plats där det finns särskild anledning 

att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig, 4 § st. 1 lagen om hemlig 

rumsavlyssning. Bostäder, bilar, hotellrum, restauranger och arbetslokaler är 

exempel på platser som får avlyssnas.
80

   

6.5 Preventiva tvångsmedel  

6.5.1 Vilka tvångsmedel får användas i preventivt syfte?  

De preventiva tvångsmedlen regleras i lagen om åtgärder för att förhindra vissa 

särskilt allvarliga brott. Lagen innehåller inga självständiga tvångsmedel utan 

reglerar användandet av hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, 

hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och hemlig 

kameraövervakning i preventivt syfte och utanför en förundersökning. Hemlig 

rumsavlyssning finns inte med i lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt 

allvarliga brott och kan därför inte användas i preventivt syfte.  

Precis som lagen om hemlig rumsavlyssning är lagen om åtgärder för att 

förhindra vissa särskilt allvarliga brott tidsbegränsad och gäller till utgången av 

år 2014. Även när det gäller den sistnämnda lagen föreslås emellertid att den ska 

göras permanent men den ska även fortsättningsvis regleras i en särskild lag och 

inte i RB.
81

 När användning av preventiva tvångsmedel lagregerades togs skälen 

för att de preventiva tvångsmedlen placerades i en särskild lag inte uttryckligen 
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upp i förarbetena.
82

 Däremot infördes några år senare lagen (2012:278) om 

inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande 

myndigheternas verksamhet och i förarbetena till denna lag menade regeringen 

att dessa regler inte skulle införas i RB eftersom RB reglerar användning av 

tvångsmedel i en förundersökning. De tvångsmedel som regleras i den aktuella 

lagen används inte inom ramen för en förundersökning och regeringen ansåg 

därför att det var lämpligare att införa en helt ny lag.
83

 Anledningen till att de 

preventiva tvångsmedlen även fortsättningsvis kommer att regleras i en särskild 

lag och inte i RB är densamma som anledningen till att de tvångsmedel som 

regleras i lagen om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de 

brottsbekämpande myndigheternas verksamhet regleras i en särskild lag.
84

 

6.5.2 När får tvångsmedlen användas i preventivt syfte?   

För att de ovan nämnda tvångsmedlen ska få användas i preventivt syfte ska det 

med hänsyn till omständigheterna finnas särskild anledning att anta att en person 

kommer att utöva brottslig verksamhet som innefattar någon av de brott som 

räknas upp i bestämmelsen, 1 § lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt 

allvarliga brott. Bland brotten som nämns i bestämmelsen finns till exempel 

sabotage, mordbrand, uppror och spioneri.   

Hemlig avlyssning och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation får 

avse ett telefonnummer eller annan adress som innehas eller har innehafts av den 

person som avses i 1 §, eller kan antas ha använts eller komma att användas av 

den personen, 2 § st. 1 p. 1 lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt 

allvarliga brott. Hemlig avlyssning och hemlig övervakning av elektronisk 

kommunikation får även avse ett telefonnummer eller annan adress som det finns 

synnerlig anledning att anta att den som avses i 1 § har kontaktat eller kommer 

att kontakta, 2 § st. 1 p. 2 lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt 

allvarliga brott.  
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Hemlig kameraövervakning får avse en plats där någon person som avses i 1 § 

kan antas komma att uppehålla sig, 3 § p. 1 lagen om åtgärder för att förhindra 

vissa särskilt allvarliga brott. Hemlig kameraövervakning får även avse en plats 

där den brottsliga verksamheten som avses i 1 § kan antas komma att utövas eller 

en nära omgivning till denna plats, 3 § p. 2 lagen om åtgärder för att förhindra 

vissa särskilt allvarliga brott.  

För att tvångsmedlen ska få användas enligt nu aktuella lag krävs det att åtgärden 

är av synnerlig vikt för att förhindra brottslig verksamhet som avses i 1 §, vilket 

framgår av 5 § p. 1 lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga 

brott. Detta är en skillnad mot tvångsmedelsanvändningen i RB eftersom det där 

krävs att åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen.  

Ett ytterligare krav för att tvångsmedlen ska få användas enligt nu aktuella lag är 

att skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden 

innebär för den som avses i 1 § eller för något annat motstående intresse, 5 § p. 2 

lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Det nyss 

nämnda ger uttryck för proportionalitetsprincipen, som behandlas i nästa avsnitt.   

  

7 Allmänna principer vid användning av hemliga tvångsmedel   

7.1 Inledning 

Vid användning av och beslutsfattande om hemliga tvångsmedel finns en rad 

allmänna principer som måste beaktas, bland annat ändamålsprincipen, 

behovsprincipen och proportionalitetsprincipen.
85

 Det är dessa principer som tas 

upp i detta avsnitt. Utöver de tre uppräknade principerna kan även nämnas 

legalitetsprincipen, likhetsprincipen och objektivitetsprincipen,
86

 dessa behandlas 

emellertid inte närmare i uppsatsen.  
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7.2 Ändamålsprincipen  

Ändamålsprincipen innebär att ett tvångsmedel endast får användas för det 

ändamål som framgår av lagstiftningen. Det finns ingen uttrycklig lagreglering 

av ändamålsprincipen men den anses följa av 2:21 RF.
87

 Av bestämmelsen 

framgår att begränsningar i de grundläggande fri- och rättigheterna får göras 

endast för ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle och att 

begränsningarna aldrig få gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det 

ändamål som föranlett det.  

När det gäller de hemliga tvångsmedel som behandlats i denna uppsats anges inte 

ändamålet med tvångsmedlen i bestämmelserna om respektive tvångsmedel, det 

är enbart innebörden av tvångsmedlen som anges. För att få reda på ändamålet 

krävs därför att ändamålet med förundersökning klargörs.
88

 Detta är emellertid 

inte något som tas upp i denna uppsats.  

Enligt min mening är det anmärkningsvärt att ändamålet med tvångsmedlen inte 

uttryckligen anges i lagtexten. Det rör sig trots allt om hemliga tvångsmedel som 

är mycket integritetskränkande och därför bör det vara extra viktigt att ändamålet 

klart och tydligt framgår av lagtexten. Om ändamålet inte framgår av lagtexten 

skulle det kunna innebära svårigheter att avgöra vad ändamålet med det hemliga 

tvångsmedlet i varje enskilt fall är. Används tvångsmedlet för annat ändamål än 

vad det är tänkt strider det mot grundlagen. Samtidigt är det möjligt att 

avsaknaden av en bestämmelse där det framgår vad ändamålet med respektive 

tvångsmedel är i praktiken inte vållar några problem. Hade det inneburit problem 

är det troligt att lagstiftaren vid detta laget infört ändamålsbestämmelser. Trots 

att en avsaknad av ändamålsbestämmelser troligtvis inte skapar några problem i 

praktiken hade det enligt min mening varit önskvärt att det klart och tydligt 

framgår av lagtexten vad ändamålet med respektive tvångsmedel är.  

Vad avser ändamålsprincipen och överskottsinformation kan kort sägas att det 

torde stå i strid med ändamålsprincipen om hemliga tvångsmedel används i syfte 
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att få fram överskottsinformation. Detta diskuteras mer ingående längre fram i 

uppsatsen.             

7.3 Behovsprincipen   

Behovsprincipen innebär att tvångsmedel får användas enbart om det finns ett 

påtagligt behov och om det är nödvändigt för att uppnå det eftersträvade syftet. 

Principen innebär även att tvångsmedelsanvändningen ska upphöra så snart syftet 

med användningen har uppnåtts eller om det visar sig att 

tvångsmedelsanvändningen är resultatlös.
89

 Om uppgiften kan lösas utan att 

tvångsmedel används ska detta alternativ väljas. Måste tvångsmedel användas 

ska det tvångsmedel som är minst ingripande för den enskilde väljas.
90

   

Någon generell bestämmelse som reglerar behovsprincipen finns inte men för 

polisens del finns behovsprincipen uttryckt i 8 § st. 1 PL, i vilken det framgår att 

om tvång måste tillgripas ska det ske endast i den form och den utsträckning som 

behövs för att det avsedda resultatet ska uppnås. Vid en förundersökning är det 

främst vid verkställande av tvångsmedel som behovsprincipen i 8 § st. 1 PL får 

självständig betydelse.
91

  

7.4 Proportionalitetsprincipen  

När det gäller hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig 

övervakning av elektronisk kommunikation och hemlig kameraövervakning finns 

proportionalitetsprincipen lagreglerad i 27:1 st. 3 RB. Vid användning av hemlig 

rumsavlyssning finns principen lagreglerad i 3 § p. 3 lagen om hemlig 

rumsavlyssning och för de preventiva tvångsmedlen regleras den i 5 § p. 2 lagen 

om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Av de nämnda 

bestämmelserna framgår att straffprocessuella tvångsmedel endast får användas 

om skälen som talar för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som 

tvångsmedlet innebär för den misstänkte eller annat motstående intresse.   
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Proportionalitetsprincipen innebär även att när beslut om 

tvångsmedelsanvändning tas ska det i varje enskilt fall prövas om ingripandets 

styrka, räckvidd, art och varaktighet står i rimlig proportion till det eftersträvade 

målet.
92

  

För polisens del finns proportionalitetsprincipen, precis som behovsprincipen, 

lagreglerad i 8 § st. 1 PL där det framgår att en polisman som har att verkställa en 

tjänsteuppgift ska ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens 

syfte och övriga omständigheter. Vid en förundersökning är det främst vid 

verkställande av tvångsmedel som proportionalitetsprincipen i 8 § st. 1 PL får 

självständig betydelse.
93

 

  

8 Regleringen av överskottsinformation  

8.1 Inledning  

Som framgått inledningsvis i uppsatsen är reglerna om överskottsinformation i 

dagsläget olika när det gäller användning av överskottsinformation för att utreda 

brott. Regleringen är mer restriktiv vid användning av överskottsinformation från 

hemlig rumsavlyssning och preventiva tvångsmedel än från de hemliga 

tvångsmedlen i RB. I det följande beskrivs de olika regleringarna om 

överskottsinformation och motiven bakom dessa. Trots att det inte föreligger 

några skillnader när det gäller användandet av överskottsinformation för att 

förhindra brott nämns denna reglering kort. Skillnaderna i regleringarna när det 

gäller att utreda brott har varit föremål för kritik och denna kritik diskuteras 

därför också i detta avsnitt.       

8.2 Rättegångsbalken  

Användningen av överskottsinformation som framkommit vid användning av 

hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av 
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elektronisk kommunikation och hemlig kameraövervakning regleras i 27:23 a 

RB. Överskottsinformationen får enligt 27:23 a RB användas dels för att utreda 

brott och dels för att förhindra brott. 

I 27:23 a st. 1 RB framgår att överskottsinformation får användas för att utreda 

brott. Förundersökning eller motsvarande utredning om brottet får emellertid 

enbart inledas på grund av överskottsinformationen om det är föreskrivet 

fängelse i ett år eller däröver för brottet och det kan antas att brottet inte endast 

leder till böter (p. 1) eller om det finns särskilda skäl (p. 2). Särskilda skäl 

föreligger enligt förarbetena om det finns ett väsentligt allmänt intresse som talat 

för att brottet utreds och att åtal sker. Som exempel anges förgripelse mot 

tjänsteman, övergrepp i rättssak och falsk angivelse. Ibland kan 

överskottsinformationen röra ett brott vars svårhetsgrad kan variera i stor 

utsträckning beroende på omständigheterna i det enskilda fallet men i det 

konkreta fallet anses som ringa. Om polisen på goda grunder kan misstänka att 

det begåtts ett allvarligare brott än så kan det även då föreligga särskilda skäl 

enligt förarbetena.
94

      

Om det har framkommit uppgifter om förstående brott får uppgifterna användas 

för att förhindra brott, 27:23 a st. 2 RB. 

Sammanfattningsvis kan sägas att överskottsinformation enligt RB alltid, utan 

begränsningar, får användas för att förhindra brott. Vad avser användning av 

överskottsinformation för att utreda brott kan det föreligga två situationer som är 

av vikt att skilja mellan. Den ena situationen är att överskottsinformationen avser 

ett brott som redan är föremål för förundersökning och att 

överskottsinformationen ska användas för att berika det material som redan finns. 

Den andra situationen är att det inte pågår någon förundersökning eller utredning 

om brottet. Om det redan pågår en förundersökning får överskottsinformationen 

användas utan begränsningar för att utreda brottet. Om det inte pågår någon 

förundersökning och polisen vill inleda en förundersökning på grund av 
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överskottsinformationen krävs att de två ovan behandlade punkterna i 27:23 a st. 

1 RB är uppfyllda.
95

 

8.3 Lagen om hemlig rumsavlyssning och lagen om åtgärder för att 

förhindra vissa särskilt allvarliga brott 

Möjligheten att använda överskottsinformation som framkommit vid hemlig 

rumsavlyssning är mer begränsad än i RB. Detsamma gäller möjligheten att 

använda överskottsinformation som framkommit genom användning av 

preventiva tvångsmedel.  

Överskottsinformation får enligt dessa lagar användas för att utreda brott endast 

om informationen rör ett sådant brott att tvångsmedel enligt respektive lag hade 

fått användas, 12 § st. 1 lagen om hemlig rumsavlyssning och 12 § st. 2 lagen om 

åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Med andra ord får 

överskottsinformation enligt dessa två lagar enbart användas för att utreda 

mycket allvarliga brott. Vad som krävs för att tvångsmedlen ska få användas har 

tagits upp i avsnitt 6.    

När det gäller möjligheten att förhindra förestående brott är förutsättningarna 

desamma i lagen om hemlig rumsavlyssning och i lagen om åtgärder för att 

förhindra vissa särskilt allvarliga brott som i RB, det vill säga 

överskottsinformation får alltid användas för att förhindra brott, 12 § st. 2 lagen 

om hemlig rumsavlyssning och 12 § st. 1 lagen om åtgärder för att förhindra 

vissa särskilt allvarliga brott.  

Det som framkommit i detta avsnitt är att ingen av de tre bestämmelserna om 

överskottsinformation ställer upp några begränsningar för att använda 

överskottsinformation i syfte att förhindra brott. Möjligheterna att använda 

överskottsinformation för att utreda brott är däremot betydligt mer begränsade 

när det gäller hemlig rumsavlyssning och hemlig tvångsmedelsanvändning i 

preventivt syfte än när det gäller de tvångsmedel som regleras i RB. Enligt de två 

förstnämnda lagarna är utgångspunkten att överskottsinformation inte får 
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användas för att utreda brott. Överskottsinformation får med andra ord varken 

användas för att inleda en förundersökning eller att berika materialet i en 

förundersökning som redan pågår om det inte rör sig om mycket allvarliga brott. 

Utgångspunkten i RB är däremot att överskottsinformation ska få användas för 

att utreda brott. Överskottsinformation får användas utan begränsningar för att 

berika materialet i en förundersökning som redan pågår. För att inleda en 

förundersökning krävs, som ovan nämnts, att vissa förutsättningar är uppfyllda.    

En fråga som då uppkommer är varför det föreligger en så pass stor skillnad i 

regleringen av överskottsinformation? I det följande tas därför motiven bakom 

reglernas utformning upp.   

8.4 Motiven bakom reglernas utformning 

8.4.1 Rättegångsbalken  

När reglerna om överskottsinformation infördes i RB diskuterades självfallet 

även hur reglerna skulle utformas. Vid tidigare överväganden av frågan om 

överskottsinformation bör få användas eller inte har diskussionen främst avsett 

två faktorer, risken för missbruk och den enskildes integritetsintresse. Även när 

det skulle avgöras hur reglerna om överskottsinformation i RB i syfte att utreda 

brott skulle utformas diskuterades dessa två faktorer.
96

 Med risken för missbruk 

avses bland annat risken för att ett hemligt tvångsmedel används i syfte att få 

fram överskottsinformation om annat brott än det brott som legat till grund för 

tvångsmedelsbeslutet.
97

 

En anledning till att regeringen valde att införa relativt stora möjligheter att 

använda överskottsinformation i brottsutredningssyfte var att risken för missbruk 

ansågs mycket liten och att den risken därför inte skulle begränsa möjligheten att 

använda överskottsinformation i brottsutredningssyfte.
98
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En annan anledning var att regeringen ansåg att intresset hos den som begått ett 

brott att inte avslöjas som brottsling inte var ett skyddsvärt integritetsintresse och 

att hänsyn till den personliga integriteten därför inte utgjorde ett skäl till att 

begränsa användningen av överskottsinformation i brottsutredningssyfte.
99

 Detta 

resonemang har kritiserats. Beckman menar att regeringens formulering 

förutsätter att den som avlyssnas är en brottsling. Varken det faktum att en 

person avlyssnas eller det faktum att det framkommer viss information från 

avlyssningen innebär att personen i fråga är en brottsling, framhåller Beckman. 

Det är först när misstankarna lett till att åtal väckts och frågan har avgjorts av 

domstol som den misstänkte är att se som brottsling. Beckman menar vidare att 

det därför är ogenomtänkt av regeringen att påstå att den avlyssnades integritet 

inte är skyddsvärd på grund av att personen i fråga är att se som brottsling.
100

 Jag 

håller helt med Beckmans resonemang. Att en brottsling, det vill säga någon som 

blivit dömd för brott i domstol, inte har ett integritetsintresse som är värt att 

skydda kan säkerligen många hålla med om men så länge personen i fråga enbart 

är misstänkt är dennes integritetsintresse lika skyddsvärt som alla andras.      

Trots att regeringen ansåg att risken för missbruk var liten och att en brottslings 

integritetsintresse inte var skyddsvärt infördes det ändå en begränsning av 

användning av överskottsinformation vid mindre allvarliga brott. Regeringen 

menade att det varken var ändamålsenligt eller rimligt att generellt tillåta att 

överskottsinformation används vid utredning av mindre allvarliga brott.
101

  

När det gäller användning av överskottsinformation för att förhindra brott ansåg 

regeringen att det inte fanns något skäl till att införa begränsningar i 

användningen eftersom att intresset av att förhindra brott är ännu starkare än 

intresset av att utreda och lagföra brott.
102

 Enligt min mening är det rimligt att det 

inte finns några begränsningar i användandet av överskottsinformation för att 

förhindra brott eftersom det är av stor vikt att brott som kan förhindras gör det.  
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8.4.2 Lagen om hemlig rumsavlyssning          

När det gäller reglerna om överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning har 

inte samma utformning som reglerna i 27:23 a RB valts. Däremot diskuterades 

samma två faktorer som ovan, det vill säga den enskildes integritetsintresse och 

risken för missbruk.  

En anledning till att möjligheten att använda överskottsinformation för att utreda 

brott är mer begränsad när det gäller hemlig rumsavlyssning är att det i 

förarbetena ansågs vara ett betydligt större intrång i den enskildes integritet att 

använda hemlig rumsavlyssning än de hemliga tvångsmedel som regleras i RB. 

Hemlig rumsavlyssning kan i större omfattning drabba även personer som inte 

har något med brottsutredningen att göra och därmed får de brottsbekämpande 

myndigheterna tillgång till betydligt mer överskottskottsinformation.
103

 Den 

enskildes integritet diskuteras mer ingående i avsnitt 9.3.   

En annan anledning till en mer restriktiv reglering av användning av 

överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning ansågs vara risken för 

missbruk. Om de brottsbekämpande myndigheterna tillåts använda 

överskottsinformation i brottsutredande syfte i stor utsträckning finns det en risk 

att de får en inte avsedd möjlighet att använda hemlig rumsavlyssning för att 

utreda brott i allmänheten eftersom hemlig rumsavlyssning kan generera så pass 

mycket överskottsinformation. Det ges därmed ett incitament till en mindre 

lämplig användning av hemlig rumsavlyssning.
104

 Risken för missbruk behandlas 

närmare i avsnitt 9.4.  

När det gäller användning av överskottsinformation för att förhindra brott är 

regleringen densamma vid all tvångsmedelsanvändning. Skälet till detta var, som 

ovan framgått, att intresset av att förhindra brott väger tyngre än intresset av att 

utreda och lagföra brott som redan begåtts. Intresset av att förhindra brott ansågs 

även vara starkare än den enskildes integritetsintresse som annars används som 
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ett argument mot användning av överskottsinformation.
105

 Som ovan framgått är 

det enligt min mening av stor vikt att förhindra brott och jag är beredd att hålla 

med om att den enskildes integritetsintresse, trots att det är mycket viktigt, får stå 

tillbaka till förmån för att förhindra brott.     

8.4.3 Lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott  

Inte heller vid införandet av reglerna om överskottsinformation från de 

preventiva tvångsmedlen valdes samma utformning av reglerna som i RB när det 

gäller att utreda brott. Precis som reglerna om överskottsinformation från hemlig 

rumsavlyssning är de ifrågavarande reglerna mer restriktiva än de i RB.  

De två faktorer som diskuterades vid utformningen av reglerna i RB och lagen 

om hemlig rumsavlyssning diskuterades inte när det gäller reglerna i lagen om 

åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Ett skäl till den mer 

restriktiva regleringen ansågs istället vara att lagen om åtgärder för att förhindra 

vissa särskilt allvarliga brott inte har till syfte att få information om brott som 

redan begåtts. Det ansågs också finnas en risk för att lagen kunde innebära att en 

ny metod för att utreda brott vid sidan om RB skapades, vilket inte var avsett.
106

  

Ett ytterligare skäl till en mer begränsad möjlighet att använda 

överskottsinformation ansågs vara att det kunde skapas ett ökat intresse att 

använda hemliga tvångsmedel om det fanns en ordning som tillät 

överskottsinformation.
107

 

Trots att det i förarbetena fanns ett antal argument mot att använda 

överskottsinformation för att utreda brott ansågs det vara viktigt att den 

allvarligaste brottsligheten utreds och lagförs oavsett hur de brottsbekämpande 

myndigheterna fått kännedom om informationen. På grund av detta får 
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överskottsinformation enligt lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt 

allvarliga brott användas i brottsutredningssyfte men med vissa begränsningar.
108

  

När det gäller användning av överskottsinformation för att förhindra brott 

framhölls, precis som i förarbetena till RB och lagen om hemlig rumsavlyssning, 

att intresset av att förhindra brott är mycket starkt. Det fanns därför ingen 

anledning till att begränsa användning av överskottsinformation för att förhindra 

brott.
109

 Enligt min mening är det rimligt att inte heller begränsa användningen 

av överskottsinformation från de preventiva tvångsmedlen för att förhindra brott.   

8.5 Kritik mot skillnaden i regleringen  

Den skillnad i regleringen av överskottsinformation som föreligger i dagsläget 

har varit föremål för kritik. Bylund anser att de olika övervägandena som legat 

till grund för olikheterna i regleringarna om överskottsinformation är 

svårförenliga. Han menar att det, precis som regeringen påstår, är mer 

integritetskränkande att använda hemlig rumsavlyssning än de hemliga 

tvångsmedlen i RB och att hemlig rumsavlyssning genererar mer 

överskottsinformation. Däremot anser han att skillnaderna inte är så pass stora att 

de ska föranleda den differens i regleringen om överskottsinformation som finns i 

dagsläget.
110

  

När det gäller de preventiva tvångsmedlen anser Bylund att det är märkligt att 

som skäl till en mer restriktiv reglering av överskottsinformation, ange att lagen 

om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott inte har till syfte att 

utreda brott. En anledning till att Bylund menar att det är märkligt är att de 

brottspreventiva tvångsmedelsreglerna i lagen (1991:572) om särskild 

utlänningskontroll har samma regel om överskottsinformation som i RB.
111

 Jag är 

beredd att hålla med Bylund om denna kritik. Det är märkligt att de 

brottspreventiva tvångsmedelsreglerna i lagen om särskild utlänningskontroll har 

samma regel om överskottsinformation som i RB men inte 
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överskottsinformationsreglerna i lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt 

allvarliga brott.     

  

9 Nytt lagförslag  

9.1 Inledning  

Som framgått hittills i uppsatsen finns det betydande skillnader i regleringen om 

användandet av överskottsinformation enligt RB å ena sidan och enligt lagen om 

hemlig rumsavlyssning och lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt 

allvarliga brott å andra sidan. Regeringen har nu lagt fram ett förslag om att 

reglerna om överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning och preventiva 

tvångsmedel ska utvidgas och därmed göras mer lika RB:s regler om 

överskottsinformation.
112

  

9.2 Förslagets innebörd 

Förslaget innebär att överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning och 

preventiva tvångsmedel ska få användas för att utreda brott om informationen rör 

ett brott som respektive tvångsmedel hade kunnat användas mot eller ett annat 

brott för vilket det är föreskrivet fängelse i tre år eller mer.
113

 Möjligheterna att 

använda överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning och preventiva 

tvångsmedel i syfte att utreda brott kommer alltså att bli större än vad de är i 

dagsläget. Emellertid innebär förslaget att det även i fortsättningen kommer att 

ställas högre krav för att få använda överskottsinformation från hemlig 

rumsavlyssning och preventiva tvångsmedel än på användningen av 

överskottsinformation enligt RB.  

För att överskottsinformation från de hemliga tvångsmedlen enligt RB ska få 

användas för att inleda förundersökning krävs att det är föreskrivet fängelse i ett 

år eller därutöver eller att det finns särskilda skäl. För att få använda 
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överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning och preventiva tvångsmedel 

krävs det i dagsläget att det rör sig om ett brott som respektive tvångsmedel kan 

användas mot, det vill säga mycket allvarliga brott.  

Den föreslagna regleringen kommer fortfarande att innebära att 

överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning och preventiva tvångsmedel 

får användas för att utreda brott som respektive tvångsmedel kan användas mot. 

Det som är nytt med den föreslagna regleringen är att överskottsinformation 

också ska kunna användas när det rör sig om annat brott för vilket det är 

föreskrivet fängelse i tre år eller mer. Detta innebär med andra ord att regleringen 

om överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning och preventiva 

tvångsmedel kommer att bli mer lik regleringen om överskottsinformation i RB. 

Det som skiljer regleringarna åt är alltså att det enligt RB krävs fängelse i ett år 

eller därutöver för brottet eller att det finns särskilda skäl för att 

överskottsinformation ska få användas. Vad gäller överskottsinformation från 

hemlig rumsavlyssning och preventiva tvångsmedel krävs att det är föreskrivet 

fängelse i tre år eller mer för att informationen ska få användas. 

Regeringens förslag skiljer sig från utredningens i den meningen att utredningen 

föreslår en helt enhetlig reglering av överskottsinformation med RB:s regler som 

förebild.
114

 Skälet till att regeringen anser att det även i fortsättningen ska ställas 

högre krav för att få använda överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning 

är det större integritetsintrång användning av hemlig rumsavlyssning innebär. 

Hemlig rumsavlyssning genererar även i många fall mer överskottsinformation. 

Skälet till att det även fortsättningsvis ska ställas högre krav för att få använda 

överskottsinformation från de preventiva tvångsmedlen är att dessa hemliga 

tvångsmedel som huvudregel används när något brott ännu inte har begåtts. 

Regeringen menar att det därför finns anledning till mer restriktiva regler.
115

   

Det som diskuteras i det kommande är om det bör införas större möjligheter att 

använda överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning och preventiva 
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tvångsmedel. Ur vissa aspekter kan det ses som fördelaktigt att möjligheterna att 

använda överskottsinformation utvidgas, medan det ur andra aspekter kan 

medföra nackdelar. Lämpligheten med en utvidgning diskuteras utifrån några 

olika aspekter, dels utifrån aspekter som diskuterats i propositionen, dels utifrån 

aspekter som inte diskuterats men som enligt min mening är av vikt att ta upp.   

9.3 Den enskildes integritet och behovet av en effektiv brottsbekämpning 

Den enskildes integritetsintresse är något som det alltid ska tas hänsyn till när 

exempelvis ett nytt tvångsmedel ska införas eller, som det är fråga om i 

förevarande fall, när reglerna om tvångsmedel står inför en förändring. 

Utredningen menar att det är viktigt att hänsyn tas till den enskildes 

integritetsintresse även vid utformning av regler om överskottsinformation.
116

 

Även i detta fall har regeringen följaktligen fört en diskussion om den enskildes 

integritet. Regeringen har däremot inte sett integritetsintresset isolerat från andra 

intressen utan gjort en avvägning mellan integritetsintresset och behovet av en 

effektiv brottsbekämpning.
117

   

Regeringen konstaterar inledningsvis att det även i fortsättningen ska ställas upp 

något högre krav för användning av överskottsinformation från hemlig 

rumsavlyssning och de preventiva tvångsmedel. Skälen till detta har tagits upp i 

avsnitt 9.2, vilket bland annat var just integritetsintresset. Regeringen anser 

emellertid inte att de mycket stränga förutsättningarna som råder i dagsläget bör 

upprätthållas, vilket motiveras med behovet av en effektiv brottsbekämpning. 

Genom en kartläggning som utredningen gjort har det framkommit att de 

nuvarande, mycket restriktiva, reglerna om överskottsinformation har fått till 

följd att tydlig information som rör mycket allvarliga brott som till exempel 

våldtäkt, mord, grov misshandel, människohandel och vapenbrott inte har kunnat 

användas för att utreda brotten. Enligt regeringens mening kan det inte accepteras 

att information som rör allvarliga brott inte kan användas för att utreda dessa 
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brott. Det är därför inte motiverat ur integritetssynpunkt att ha kvar de mycket 

stränga förutsättningarna som gäller i dagsläget.
118

 

Av det ovan anförda framgår att regeringen har gjort en avvägning mellan den 

enskildes integritetsintresse och behovet av en effektiv brottsbekämpning och 

kommit fram till att det sistnämnda väger tyngre i detta fall. Jag är beredd att 

hålla med regeringen om att den enskildes integritetsintresse i detta fall får stå 

tillbaka till förmån för intresset av en effektiv brottsbekämpning. 

Integritetsintresset är självklart mycket viktigt men att ha regler som hindrar att 

polisen använder klar och tydlig information som rör allvarliga brott för att 

utreda dessa brott kan inte anses lämpligt. Det kan även poängteras att den 

enskildes integritetsintresse inte helt får stå tillbaka till förmån för en effektiv 

brottsbekämpning eftersom reglerna om användningen av överskottsinformation 

från hemlig rumsavlyssning och preventiva tvångsmedel fortfarande kommer att 

vara mer restriktiva. 

Trots att jag kan hålla med om regeringens resonemang hade det enligt min 

mening varit önskvärt att integritetsintresse diskuterades mer ingående. 

Exempelvis kan det anses svårt att utläsa om regeringen även diskuterar tredje 

mans integritetsintresse eller om resonemanget enbart avser den misstänktes 

integritetsintresse. Det kan anses viktigt att såväl den misstänktes som tredje 

mans integritetsintresse tas i beaktande. 

Något annat som talar för att den enskildes integritetsintresse inte bör hindra att 

reglerna om överskottsinformation utvidgas är tidpunkten för 

integritetskränkningen. Det skulle kunna argumenteras för att 

integritetskränkningen sker redan när polisen tar del av överskottsinformationen 

eftersom polisen då kan få kännedom om information som kan vara känslig ur 

integritetssynpunkt. Redan i detta skede har staten gjort intrång i den enskildes 

privata sfär. Det nämnda skulle innebära att det saknar betydelse ur 

integritetssynpunkt om möjligheterna att använda överskottsinformationen för att 
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utreda brott utvidgas eftersom kränkningen sker redan när polisen tar del av 

överskottsinformationen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den enskildes integritetsintresse är mycket 

viktigt att ta hänsyn till vid utformning av regler om överskottsinformation. I 

förevarande fall väger emellertid intresset av en effektiv brottsbekämpning 

tyngre och den enskildes integritetsintresse ska därför inte hindra en utvidgning 

av reglerna.     

9.4 Risken för missbruk  

Ett argument som kan tala emot en utvidgad möjlighet att använda 

överskottsinformation är risken för missbruk. En anledning till att reglerna om 

överskottsinformation i dagsläget är mer restriktiva när det gäller hemlig 

avlyssning och tvångsmedel i preventivt syfte är som framgått ovan att det anses 

finnas risk för missbruk och risk för att en ny metod för att utreda brott, vid sidan 

om RB, skapas.   

Även i förevarande fall har regeringen diskuterat risken för missbruk. 

Utredningen har gjort ett antal undersökningar för att få en bild av om det 

föreligger tecken på att missbruk förekommit bland de brottsbekämpande 

myndigheterna. Det har bland annat gjorts djupundersökningar i enskilda ärenden 

där hemlig avlyssning och preventiva tvångsmedel använts. Sammanträden utan 

anknytning till enskilda ärenden har även hållits med bland annat polis och 

åklagare. Av dessa undersökningar har det inte framkommit något som tyder på 

att det förekommer missbruk.
119

 Utredningen anser mot bakgrund av detta att det 

inte föreligger någon beaktansvärd risk för att tvångsmedlen ska komma att 

användas i syfte att få fram överskottsinformation. Därmed ska risken för 

missbruk inte vara en faktor som hindrar att reglerna om överskottsinformation 

utvidgas.
120

 Regeringen intar samma ståndpunkt som utredningen och anser att 

risken för missbruk är liten och att det därför inte ska tillmätas någon avgörande 

betydelse när det gäller att avgöra om reglerna ska ändras. Remissinstansen 
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Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet invänder mot 

utredningens, och därmed även regeringens, ställningstagande och menar att det 

inte är lämpligt att sänka kravet på användandet av överskottsinformation enbart 

på den grund att det i dagsläget inte finns tecken på att det förekommer 

missbruk.
121

  

Enligt min mening är, precis som Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms 

universitet framhåller, det faktum att något missbruk inte synes ha förekommit 

hittills inte någon garanti för att de nya reglerna inte kommer att leda till 

missbruk. Ju större möjligheter att använda överskottsinformation för att utreda 

brott, desto större risk torde föreligga för att tvångsmedlen används i syfte att få 

fram överskottsinformation och därmed kunna utreda och lagföra fler brott. 

Däremot håller jag med regeringen om att risken för missbruk inte är något som 

ska förhindra att reglerna om överskottsinformation utvidgas. Det är trots allt en 

omöjlighet att veta om en utvidgning av reglerna skulle medföra missbruk. Att 

något missbruk inte hittills förekommit talar visserligen för att en utvidgning av 

reglerna inte heller skulle medföra missbruk, men det går inte att veta med 

säkerhet. Något som därför kan anses viktigt är att de nya, utvidgade reglerna blir 

föremål för undersökningar i syfte att ta reda på om något missbruk förekommer 

eller om det finns risk för missbruk. Framkommer det indikationer vid dessa 

undersökningar om att det förekommer missbruk av reglerna torde det behöva 

utredas om reglerna återigen bör ändras.  

Något som också kan vara av värde att ta upp är att det med största sannolikhet 

står i strid med ändamålsprincipen, och därmed grundlagen, om de hemliga 

tvångsmedlen används i syfte att få fram överskottsinformation. Trots att det inte 

framgår av lagtext vad ändamålet med de hemliga tvångsmedlen är kan det 

konstateras att ändamålet åtminstone inte är att få fram överskottsinformation för 

att utreda andra brott än det brott tillståndet avser. Att det står i strid med 

grundlagen att missbruka reglerna kan vara något som avhåller 

befattningshavarna på de brottsbekämpande myndigheterna från missbruk.  
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Missbrukas reglerna torde det även kunna bli aktuellt att åtala den eller dem som 

missbrukat reglerna för tjänstefel. Även vetskapen om att kunna bli dömd för 

tjänstefel avhåller säkerligen befattningshavarna på de brottsbekämpande 

myndigheterna från att missbruka reglerna.    

Sammanfattningsvis kan sägas att risken för missbruk bör beaktas vid en 

diskussion om det är lämpligt att reglerna om överskottsinformation utvidgas. I 

förevarande fall synes risken för missbruk inte vara särskilt stor och därför ska 

den risken inte hindra att reglerna om överskottsinformation utvidgas. 

9.5 Överensstämmelse med Europakonventionen  

En fråga som kan vara av värde att ställa när en utvidgning av 

överskottsinformationsreglerna diskuteras är om utvidgningen skulle kunna stå i 

strid med EKMR, i detta fall art. 8 EKMR? Denna fråga har inte berörts i 

propositionen och en slutsats som skulle kunna dras av detta är att en utvidgning 

inte står i strid med EKMR. Som framgått ovan kräver Europadomstolens praxis 

att det ska finnas regler om överskottsinformation
122

, vilket inte innebär några 

problem i förevarande fall. Regler om överskottsinformation finns i svensk rätt. 

Det ställs också krav på att reglerna ska vara tydliga, förutsebara och inte för 

allmänt utformade.
123

 Såsom reglerna om överskottsinformation är utformade i 

dagsläget uppfyller de med största sannolikhet kraven på tydlighet, förutsebarhet 

och kravet på att inte vara för allmänt utformade. Det framgår klart och tydligt 

när överskottsinformation från de olika hemliga tvångsmedlen får användas. En 

utvidgning av reglerna torde inte medföra att de ovan nämnda kraven inte längre 

uppfylls. Den föreslagna regleringen är fortfarande tydlig i sin utformning och 

det kommer även fortsättningsvis klart och tydligt framgå när 

överskottsinformation får användas. Med andra ord ställer art. 8 EKMR med 

största sannolikhet inte upp något hinder för en utvidgning av reglerna om 

överskottsinformation.  
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En ytterligare aspekt som kan vara av intresse att ta upp när EKMR diskuteras är 

kravet på att staten inte enbart ska avhålla sig från att göra inskränkningar i de 

skyddade rättigheterna som framgår av art. 8 EKMR utan även vidtar positiva 

åtgärder för att skydda rättigheterna. Att till exempel utsättas för en våldtäkt 

innebär ett allvarligt ingrepp i den enskildes privatliv. Det ställs då ett krav på 

staten att kriminalisera sådana handlingar och även att beivra dem på ett effektivt 

sätt.
124

 En fråga som uppkommer till följd av det nyss anförda är om de 

nuvarande reglerna om överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning och 

preventiva tvångsmedel uppfyller kravet på att staten ska beivra allvarliga brott 

på ett effektivt sätt? Anta att en person som misstänks för mord blir föremål för 

hemlig rumsavlyssning. Under avlyssningen framkommer det information om att 

den mordmisstänkte även har begått en våldtäkt. Detta utgör då 

överskottsinformation och får som huvudregel inte användas för att utreda 

våldtäkten. Enbart om det kan antas att våldtäktens straffvärde överstiger 

fängelse i fyra år kan informationen användas för att utreda den. Polisen har 

således information om att en våldtäkt begåtts och av vem men möjligheterna att 

använda den informationen för att utreda och lagföra brottet är små. Det kan 

anses tveksamt om detta står i överensstämmelse med kravet på att staten 

effektivt ska beivra allvarliga brott. Om det skapas större möjligheter att använda 

överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning och preventiva tvångsmedel 

för att utreda brott står det i bättre överensstämmelse med kravet på att staten ska 

vidta positiva åtgärder för att skydda den enskildes rättigheter enligt art. 8 

EKMR. Denna aspekt talar med andra ord för att en utvidgning av reglerna bör 

ske.   

9.6 Samhällets och brottsoffers intresse av att brott utreds 

Ett annat argument som inte tas upp i propositionen men som enligt min mening 

talar för att reglerna om överskottsinformation bör utvidgas är samhällets och 

brottsoffers intresse av att brott utreds. Som framkommit ovan anser regeringen 

att det inte kan accepteras att allvarliga brott så som mord, våldtäkt och 
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människohandel inte kan utredas på grund av reglerna om överskottsinformation. 

Ett brottsoffer som till exempel blivit utsatt för våldtäkt eller människohandel har 

med största sannolikhet ett intresse av att brottet utreds och lagförs. Det kan 

anses stötande att polisen har information om vem eller vilka som har begått 

brottet men att det inte är möjligt att inleda en förundersökning och utreda brottet 

på grund av att informationen utgör överskottsinformation som inte får användas.  

Att utsättas för ett brott innebär även en kränkning av brottsoffrets personliga 

integritet och självklart är det då viktigt att brottet utreds. Utreds inte brottet trots 

att det finns information om vem eller vilka som är gärningsmannen eller 

gärningsmännen är det möjligt att brottsoffret uppfattar det som ännu en 

kränkning från statens sida.    

Även samhället kan sägas ha ett stort intresse av att brott utreds och lagförs. En 

stor del av brottsligheten i Sverige utreds och uppklaras säkerligen inte och om 

reglerna om användning av överskottsinformation i brottsutredande syfte 

utvidgas skulle det kunna leda till att fler brott klaras upp. Det går självfallet inte 

med säkerhet att säga att fler brott skulle klaras upp om reglerna om 

överskottsinformation utvidgas men det skapas åtminstone större möjligheter att 

inleda en förundersökning och därmed större möjlighet att brottet utreds. Något 

som kan poängteras när detta diskuteras är det faktum att brottet som omfattas av 

överskottsinformation ändå kan bli föremål för förundersökning trots att polisen 

inte får använda överskottsinformationen. Brottet kan komma till polisens 

kännedom på annat sätt än genom överskottsinformationen men självfallet är det 

till stor fördel om överskottsinformationen kan användas.  

Som nämnts ovan är intresset av att förhindra brott mycket stort. Om 

överskottsinformationsreglerna utvidgas och det därmed ges större möjligheter 

att utreda brott skulle det i vissa fall även kunna leda till att brott förhindras. Det 

kan alltid finnas en risk för att en person som till exempel begått ett mord eller en 

våldtäkt begår ytterligare brott. Har polisen då möjlighet att använda 

överskottsinformation för att utreda och lagföra det begångna brottet kan 

ytterligare brott av samma gärningsman förhindras.   
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9.7 Polismans rapporteringsskyldighet och skyldighet att inleda 

förundersökning 

Något som inte heller behandlats i propositionen men som är av värde att ta upp 

när regler om överskottsinformation diskuteras är reglerna om polismans 

rapporteringsskyldighet och reglerna om skyldighet att inleda förundersökning.  

Polismans rapporteringsskyldighet regleras i PL och innebär att en polisman som 

får kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal ska lämna rapport om det 

till sin förman så snart det kan ske, 9 § st. 1 PL. Polismannen får lämna 

rapporteftergift om brottet med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet 

är obetydligt och det är uppenbart att brottet inte skulle föranleda annan påföljd 

än böter, 9 § st. 2 PL.  

Skyldighet att inleda förundersökning regleras som ovan nämnts i 23 kap. RB. 

En förundersökning ska inledas så snart det på grund av angivelse eller av annat 

skäl finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats, 

23:1 st. 1 RB. I vissa fall behöver en förundersökning inte inledas, bland annat 

om det är uppenbart att brottet inte går att utreda, 23:1 st. 2 RB.  

Reglerna om polismans rapporteringsskyldighet kan som jag ser det sägas 

innebära att en polisman som får kännedom om att ett brott har begåtts måste 

rapportera detta oberoende av på vilket sätt polismannen fått informationen. Att 

informationen utgör överskottsinformation bör med andra ord inte spela någon 

roll. Detsamma kan sägas gälla vid skyldigheten att inleda förundersökning.  

Det nyss anförda innebär alltså att reglerna om polismans 

rapporteringsskyldighet och skyldigheten att inleda en förundersökning ibland 

står i strid med reglerna om överskottsinformation eftersom att reglerna om 

överskottsinformation begränsar möjligheten att inleda en förundersökning och 

utreda brott. Det är främst de nuvarande reglerna om överskottsinformation från 

hemlig rumsavlyssning och preventiva tvångsmedel som står i strid med 

rapporteringsskyldigheten och skyldigheten att inleda förundersökning, detta 

eftersom att de reglerna som utgångspunkt inte tillåter att överskottsinformation 
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används för att utreda brott eller inleda en förundersökning. Om reglerna om 

användningen av överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning och 

preventiva tvångsmedel utvidgas står de i bättre överensstämmelse med reglerna 

om rapporteringsskyldigheten och skyldigheten att inleda förundersökning. Med 

andra ord är de sistnämnda reglerna ett argument för att reglerna om 

överskottsinformation bör utvidgas. Det ska emellertid poängteras att så länge det 

finns begränsningar i hur överskottsinformation får användas kommer de 

reglerna att stå i strid med reglerna om rapporteringsskyldigheten och 

skyldigheten att inleda förundersökning. Men ju mer reglerna om 

överskottsinformation utvidgas, desto mer står de i överensstämmelse med 

reglerna om rapporteringsskyldigheten och skyldigheten att inleda 

förundersökning.  

Polismans rapporteringsskyldighet och skyldigheten att inleda förundersökning 

har som ovan framgått inte diskuterats i den aktuella propositionen. När reglerna 

om överskottsinformation i RB skulle införas nämndes däremot kort 

rapporteringsskyldigheten och skyldigheten att inleda förundersökning. Enligt JO 

skulle ett införande av regler om överskottsinformation komma att skapa en 

förvirrande dubbelreglering eftersom det redan finns regler som tillåter och 

påbjuder användning av överskottsinformation
125

, det vill säga regler om 

rapporteringsskyldighet och skyldighet att inleda förundersökning. Även enligt 

min mening innebär det en förvirrande dubbelreglering och det är 

anmärkningsvärt att det, trots JO:s påpekande, inte synes ha gjorts någon 

ansträngning för att lösa problemet. Detta kan därför anses vara något som 

regeringen skulle ha diskuterat i den aktuella propositionen.                  

   

10 Avslutande diskussion 

I dagsläget föreligger en skillnad i regleringen vad avser användandet av 

överskottsinformation från de hemliga tvångsmedel som regleras i RB å ena 
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sidan och användandet av överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning och 

preventiva tvångsmedel å andra sidan. Syftet med denna uppsats har varit att 

analysera om reglerna om användandet av överskottsinformation från hemlig 

rumsavlyssning och preventiva tvångsmedel bör utvidgas så att större möjligheter 

skapas att använda överskottsinformation i syfte att utreda brott och därmed 

skapa en reglering som är mer lik den i RB. Den slutsats som kan dras av det som 

framkommit i avsnitt 9 är att många av de aspekter som tagits upp talar för att en 

utvidgning av reglerna bör ske. Det är även den ståndpunkten som regeringen 

intar. Regeringen har emellertid inte diskuterat alla de aspekter som faktiskt har 

betydelse för att avgöra om reglerna om överskottsinformation bör utvidgas. De 

aspekter som diskuteras i propositionen är endast den enskildes integritetsintresse 

och risken för missbruk. Till exempel har reglerna om polismans 

rapporteringsskyldighet och skyldighet att inleda förundersökning 

överhuvudtaget inte nämnts, vilket enligt min mening är märkligt eftersom dessa 

regler ibland strider mot reglerna om överskottsinformation. Även samhällets och 

brottoffers intresse av att brott utreds kan anses vara en viktig aspekt att ta upp.  

Något som också framkommit i uppsatsen är att utredningen, till skillnad från 

regeringen, föreslår att reglerna om överskottsinformation ska göras helt 

enhetliga med RB:s regler som förebild. Regeringen anser att det även 

fortsättningsvis bör finnas en begränsning i användningen av 

överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning och preventiva tvångsmedel. 

En fördel med utredningens förslag är att en enhetlig reglering torde göra det 

betydligt lättare för de som ska tillämpa reglerna att avgöra om 

överskottsinformation får användas i det enskilda fallet. Trots att regeringens 

förslag inte innebär att reglerna ska göras enhetliga kommer reglerna, om 

förslaget går igenom, att bli mer lika varandra, vilket också innebär att det blir 

lättare för de som ska tillämpa reglerna.           

Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta aspekter som analyserats i uppsatsen 

talar för att en utvidgning av reglerna bör ske men det hade varit önskvärt om 
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regeringen lagt mer tid på att faktiskt diskutera fler aspekter än enbart den 

enskildes integritetsintresse och risken för missbruk.  
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