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 Sammanfattning 
 

De brottsbekämpande myndigheterna har idag möjlighet att använda sig av 

hemliga tvångsmedel. Med hemliga tvångsmedel menas hemlig telefonavlyssning, 

hemlig telefonövervakning och hemlig kameraövervakning. I de sammanhangen 

kan uppgifter om brott som inte har samband med tvångsmedelsbeslutet komma 

till kännedom. Sådana uppgifter kallas för överskottsinformation. Nu vill 

regeringen reglera om användningen av överskottsinformation i lag.  

 

Syftet med denna rapport är att utreda svårigheterna i en reglering av sådan 

information. Några av frågorna som har behandlats i rapporten är, 

integritetsproblematiken och risken för missbruk.  

 

Vår utgångspunkt i arbetet har varit Ds 2003:13 som initierade lagförslaget. Vi har 

också fördjupat oss i tidigare utredningar såsom SOU:s, propositioner och 

remissvar.  

 

Idag finns det indirekt reglerat hur överskottsinformation ska användas genom 

rättegångsbalken och polislagen. Med respekt för den personliga integriteten har 

dock informationen ofta använts restriktivt. Människan ska enligt grundlagen och 

Europa konventionen vara skyddad mot sådana intrång som ett tvångsmedel 

innebär. Om sådana intrång ändå görs, ska det göras med stöd i lag. Efter de 

utredningar som gjorts i integritetsfrågan har man funnit att den aspekten inte är 

ett skäl till att förbjuda användningen av överskottsinformation. Ett annat 

argument för att förbjuda användningen av överskottsinformation har varit risken 

för missbruk. Att polis och åklagare skulle gå utanför sina befogenheter har dock 

av utredarna endast ansetts vara teoretisk. Fri bevisprövning och bevisvärdering är 

en lagstadgad och viktig princip i det svenska rättsväsendet. Förslaget i Ds 

2003:13 innebar en bevisförbudsregel och stred mot den principen. I efterföljande 

proposition justerades förslaget och ett förundersökningsförbud infördes istället.  
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De argument som framförts som skäl för en reglering är hållbara men inte direkt 

nödvändiga. I de utredningar som har gjorts har argumenten inte spelat någon 

avgörande roll. Vi har egentligen endast funnit två skäl till ett lagförslag. 

Det första är att överskottsinformation måste vara reglerat för att de nya förslaget 

om hemlig avlyssning, så kallad ”buggning” ska kunna läggas fram. Det andra är 

att förslaget innebär ett sätt att spara på rättsväsendets resurser. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I den brottsbekämpande verksamheten har polisen i vissa fall rätt att använda sig 

av hemliga tvångsmedel. När hemliga tvångsmedel används kan det komma fram 

uppgifter om andra brott än det som legat till grund för tvångsmedelsbeslutet. 

Sådana uppgifter kallas för överskottsinformation. 

I över trettio år har det funnits intentioner att lagstifta om användandet av 

överskottsinformation vid hemliga tvångsmedel. 

Frågan huruvida informationen får användas är kontroversiell men intressant. 

1975 utreddes frågan första gången och mycket talade för ett totalförbud men 

departementschefen var av en annan åsikt och någon enighet i ett lagförslag kunde 

inte åstadkommas. Utredningarna har sedan avlöst varandra men något lagförslag 

har aldrig röstats igenom. Nu är frågan aktuell igen genom prop. 2004/05:143 som 

är tänkt att träda i kraft 1 juli, 2005. Även denna gång finns det avvikande 

uppfattningar från remissinstanserna. 

 

Överskottsinformation kan vara av betydelse för utredningen av annat begånget 

brott eller för att förhindra att nya brott begås. Informationen kan röra den som är 

föremål för tvångsmedlet men också andra personer utanför den aktuella 

förundersökningen.  

 

De brottsbekämpande myndigheternas rätt att använda överskottsinformation har 

varit föremål för diskussion under lång tid. Förslagen har varierat alltifrån ett 

totalförbud till ett nästan fritt användande. Enligt nuvarande lagstiftning så finns 

det inga bestämmelser som direkt reglerar möjligheten att använda 

överskottsinformation. Hanteringen sker därför genom praxis vilket innebär att det 

finns risk för godtyckliga och skiftande bedömningar som varierar över landet och 

från myndighet till myndighet. Konsekvenserna av tillämpningen är svår att 

förutse och avsaknad av direkt lagstöd skulle kunna innebära en kränkning av 

grundlagsskyddet. Dessa argument är enligt regeringen skäl för att reglera 

användning av överskottsinformation. 
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Det nya lagförslaget innebär i korthet att uppgifter som rör begångna brott får 

användas för att utreda brottet. Förutsättningarna är att det för brottet är 

föreskrivet ett års fängelse eller däröver och det kan antas att det inte föranleder 

endast böter. Uppgifter som rör förestående brott får alltid tillämpas för att 

förhindra att brott ska begås. 

 

Reglering av överskottsinformation ska minska risken för att hemliga 

tvångsmedel används på ett felaktigt sätt. Det ska också innebära ett starkare 

skydd för den personliga integriteten. Samtidigt medför det en inskränkning i 

bestämmelsen om fri bevisprövning och bevisvärdering.  

 

Genom lagförslaget så hindras polisen från att utnyttja delar av den information 

som framkommer i spaningsarbetet. Det medför att polisen måste bortse från vissa 

uppgifter som kan ha betydelse för utredning av brott.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att ta reda på varför det görs ännu ett försök att 

lagstifta i frågan. Med denna rapport vill vi också visa på några av de frågor som 

har gjort ämnet så komplicerat. Vi har studerat vilken vägledning befintlig 

lagstiftning ger i ämnet och hur frågorna hanterats i domstol. 

1.3 Frågeställningar 
Vilka konsekvenser kan det nya lagförslaget medföra? 

Integritetsproblematiken, är en förövare mer skyddsvärd än ett offer? 

Finns det en risk för missbruk vid användandet av hemliga tvångsmedel? 

Hur bedöms överskottsinformation i domstol? 

1.4 Avgränsningar 
Även vid användning av tvångsmedel som inte anses som hemliga så kan 

överskottsinformation framkomma. I den här rapporten har vi dock valt att 

behandla det som har med hemliga tvångsmedel att göra. Problematiken kring 

överskottsinformation berör också säkerhetspolisen och Tullverket i hög grad men 

vi har i huvudsak koncentrerat oss på den öppna polisens verksamhet. 
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1.5 Tillvägagångssätt 
Utgångspunkten i vårt arbete har varit promemorian, Ds 2003:13. Utifrån den har 

vi jämfört tidigare lagförslag, förarbeten och remisser i ämnet. Under arbetets 

gång har ett lagförslag lagts fram genom prop. 2004/05:143, varför vi även tagit 

med denna i arbetet. Utöver detta har vi även använt oss av befintliga lagar, 

lagkommentarer och domstolsavgöranden. 

 

2 Begreppsförklaring 

2.1 Överskottsinformation 
I den här rapporten så avhandlas överskottsinformation vid hemliga tvångsmedel. 

När hemliga tvångsmedel används så sker det inom ramen för en förundersökning. 

Det finns då en misstanke om ett konkret brott och vanligtvis någon som är 

skäligen misstänkt. Hemliga tvångsmedel används vid grövre brott vilket innebär 

ofta att de personer som blir utsatta för tvångsmedlet är förhållandevis 

brottsaktiva. Det är därför vanligt att polisen får information om andra brott än de 

brott som har varit orsaken till tvångsmedlet. Det kan röra sig om brott som blivit 

begångna eller brott som planeras att begås. Informationen kan också röra andra 

typer av uppgifter som inte är brott men som kan ha en viss betydelse för insatser 

av olika slag från andra myndigheter som socialtjänsten, skattemyndigheten eller 

migrationsverket. Informationen kan också röra andra eller tredje man, det vill 

säga någon annan än den som tvångsmedlet är riktad mot. Sådan information 

kallas för överskottsinformation. 

2.2 Integritet  
Integritet är ett annat begrepp som behandlas i denna rapport och som kräver en 

närmare förklaring. I det svenska samhället så pratar man ofta om den personliga 

integriteten. I socialtjänstlagen står det att deras verksamhet skall bygga på respekt 

för människornas självbestämmande och integritet. Liknande formulering finns i 

regeringsformen, den offentliga makten skall utövas med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilde människans frihet och värdighet. Med 

lagens olika definitioner kan man tolka att integritet har med människovärde att 

göra. 
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I nationalencyklopedin så beskrivs den personliga integriteten enligt följande, rätt 

att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och att inte utsättas för 

personligen störande ingrepp. Den personliga integriteten kan bli kränkt på olika 

sätt. Det kan ske genom fysisk och psykisk påverkan men också genom 

förmögenhet eller egendomsskada. När den personliga integriteten kränks kan 

följden för den som inte respekterar den bli att denne gör sig skyldig till brott. 

Olika myndigheter och därmed även polisen gör i sin verksamhet intrång i den 

personliga integriteten. Det skall dock ske med stöd av lagen. 

 

3 Resultat 

3.1 Hemliga tvångsmedel 
Polis och åklagare har inom ramen för en förundersökning möjlighet att använda 

sig av straffprocessuella tvångsmedel. Ett straffprocessuellt tvångsmedel är en 

inskränkning i regeringsformens uppställda fri- och rättigheter. Vid nästan all 

form av tvångsmedelsanvändning kan överskottsinformation uppdagas. Om det 

till exempel vid husrannsakan angående ett narkotikabrott framkommer misstanke 

om stöld, räcker det med en åklagarkontakt för att vidga husrannsakan. En 

husrannsakan är i likhet med hemliga tvångsmedel ett allvarligt ingrepp i den 

personliga integritet och kan i vissa fall företas utan den utsattes vetskap. 

Skillnaden är dock att den som blir utsatt för en husrannsakan kommer att få veta 

om att ingreppet skett, så är inte fallet med hemliga tvångsmedel. Det är därför 

som lagstiftarna har ansett att de hemliga tvångsmedlen är ett så mycket 

allvarligare ingrepp i privatlivet. 

 

Hemliga tvångsmedel inryms i begreppet straffprocessuella tvångsmedel. Med 

hemliga tvångsmedel menas hemlig kameraövervakning, hemlig 

telefonavlyssning och hemlig teleövervakning.  

 

Hemlig kameraövervakning regleras i lag (1995:1506) om hemlig 

kameraövervakning. Kravet för att använda tvångsmedlet är att det inte ska vara 

föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år. Fram till oktober 2004 så krävdes 

det att det fanns en person som var skäligen misstänkt för brottet för att få 

använda sig av hemlig kameraövervakning. Idag så räcker det med att ett brott har 
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begåtts. Tvångsmedlet kan då användas på brottsplatsen eller i anslutning till den 

för att få fram en skälig misstänkt person. 

 

Hemlig telefonavlyssning regleras i rättegångsbalkens 27 kapitel. Tvångsmedlet 

får användas vid brott där minimistraffet är två års fängelse. Efter en lagändring 

(prop. 2002/03:74) får dock tvångsmedlet användas vid brott där straffet kan 

förväntas bli minst två års fängelse. Som exempel kan nämnas grov stöld där 

straffskalan är från 6 månader till 6 år. En bedömning får göras i det enskilda 

fallet. 

 

I 27 kapitlet finns också bestämmelserna om hemlig teleövervakning kravet är där 

att sex månaders fängelse ska ingå i straffskalan. Frågan om hemliga tvångsmedel 

tas upp av åklagare och beslut tas av rätten. Den här typen av tvångsmedel anses 

utgöra ett stort intrång i den enskildes privatliv. Kraven är därför högt ställda.  

 

Gemensamt för de hemliga tvångsmedlena är att åtgärden ska vara av synnerlig 

vikt för utredningen och att åtgärden står i rimlig proportion till den misstänkte 

eller någon annans intresse (Fitger, 2004). För att inte tvångsmedlet ska användas 

längre än vad som är nödvändigt så är det viktigt att åklagaren hålls underrättad av 

polisen om vad som sker i ärendet. När det i ärendet inte längre finns skäl för 

tvångsmedlet så skall åklagaren eller rätten omedelbart häva beslutet. 

 

Utöver de ovan nämnda tvångsmedlen kan nämnas lag (1952:98) med särskilda 

bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål. Denna lag används i 

säkerhetspolisens arbete och kan tillämpas även då någon konkret brottsmisstanke 

inte föreligger. Möjligheten att använda tvångsmedel enligt denne lag är vidare, 

genom att kravet på fängelse minst två år inte föreligger. Tvångsmedel som 

används med stöd av denna lag kan även beslutas av åklagare om rättens beslut 

inte kan inväntas. 

3.2 Gällande rätt 
Enligt gällande lagstiftning är överskottsinformation indirekt reglerat genom olika 

bestämmelser i polislagen och rättegångsbalken.  
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I polislagens 2 § framgår vad som hör till polisens uppgifter. Dit hör bland annat 

polisens brottsförebyggande arbete och spanings- och brottsutredande verksamhet 

i fråga om brott som hör under allmänt åtal (Berggren, Munck, 2003). Varje 

polisman som får kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal är skyldig att 

lämna rapport om det till sin förman, så kallad rapporteringsskyldighet i 

polislagens 9 §. Bestämmelsen är inte absolut utan en polis har i vissa fall 

möjlighet att lämna rapporteftergift. I praktiken innebär det att polisen lämnar ett 

konstaterat brott utan åtgärd. En förutsättning för att lämna rapporteftergift är att 

det gäller bötesbrott och att det inte strider mot ett allmänt intresse. 

 

Polis och åklagare är enligt rättegångsbalken 23:1 § skyldiga att inleda en 

förundersökning så fort det finns en misstanke om brott som hör under allmänt 

åtal (Fitger, 2004). Hur kännedomen om brottet kommer till polisen saknar 

betydelse. Skyldigheten är inte ovillkorlig, om det är uppenbart att brottet inte går 

att utreda så behöver inte förundersökning inledas. En förundersökning kan också 

läggas ned av ekonomiska skäl om kostnaden för att utreda brottet inte står i 

proportion till det förväntade straffet, det gäller dock endast bötesbrott. Vidare kan 

förundersökningen läggas ned genom reglerna om åtalsunderlåtelse i 20 kapitlet 

rättegångsbalken.  

 

Åklagarens motsvarighet till polisens rapporteringsskyldighet är principen om 

absolut åtalsplikt i rättegångsbalken 20:6 § (Fitger, 2004). Dock i likhet med 

polisens rapporteftergift har åklagaren möjlighet att besluta om åtalsunderlåtelse 

enligt rättegångsbalken 20:7 §. 

En förutsättning är att det inte strider mot något allmänt eller enskilt intresse. 

Åklagaren väljer att inte väcka åtal genom åtalsunderlåtelsen. Brottet är dock 

konstaterat och personen anses skyldig men den misstänkte undkommer med en 

tillrättavisning av åklagaren. Åtalsunderlåtelse kan beslutas i större utsträckning 

än vad reglerna om polisens rapporteftergift tillåter.  

 

Rapporteftergift och åtalsunderlåtelse är verktyg för polis och åklagare att hantera 

mindre allvarliga brott.  
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Polisen har i vissa fall möjlighet att använda sig av så kallad ”interimistisk 

passivitet” (SOU 1982:63). Det används av polisen vid dold spaning på grov 

brottslighet. Interimistisk passivitet innebär att brottet dokumenteras så ingående 

som möjligt för att kunna lagföra personen/personerna vid ett senare tillfälle. Som 

exempel kan nämnas att om polisen bedriver spaning med anledning av 

förberedelse till ett värdetransportrån och får bevittna en ringa misshandel så 

väljer man att inte ingripa för att inte röja den huvudsakliga uppgiften. 

 

Överskottsinformation vid hemliga tvångsmedel har ända sedan begreppet 

aktualiserades hanterats med viss försiktighet (Ds 2003:13). För att de hemliga 

tvångsmedlen har ansetts som ett stort ingrepp i den personliga integriteten och att 

uppgifterna inte är efterfrågade. Trots att användningen av överskottsinformation 

inte är direkt reglerad i lag innebär det inte att användandet är otillåtet. Utifrån 

polisens rapporteringsskyldighet, åklagarens åtalsplikt samt 

förundersökningsplikten, finns det en skyldighet att använda sig av 

överskottsinformationen. Rapporteftergiften och åtalsunderlåtelsen ger dock polis 

och åklagare en ganska stor frihet i hur de väljer att hantera informationen. 

 

I de sammanhangen har JO framfört kritik att det finns en fara med att reglera 

överskottsinformation i en särskild bestämmelse. JO menar att det blir en dubbel 

reglering vars konsekvenser kan vara svåra att förutse (JO-yttrande, Dnr 2341-

2003). 

 
 

3.2.1 Dokumentation 
All information som framkommer vid hemliga tvångsmedel skall granskas av 

förundersökningsledaren eller rätten enligt bestämmelserna i RB 27:12 § st 1. Den 

information som är intressant för den aktuella förundersökningen skall bevaras till 

dess att förundersökningen lagts ned, avslutats eller när kommande mål har 

avgjorts, RB 27:4 §. 

3.3 Integritetsproblematiken 
Ett av skälen till att man har velat begränsa hur överskottsinformation ska få 

användas, har varit respekten för den personliga integriteten. Det utgör ett stort 
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intrång i en persons privatliv att bli utsatt för hemliga tvångsmedel. Därför har 

flera utredningar menat att hanteringen av överskottsinformation vid hemliga 

tvångsmedel måste vara tydligt reglerat i lag. Om de inte är det så finns det en risk 

att man kränker de fri- och rättigheter som varje medborgare är försäkrad genom 

grundlagen. 

 

I Regeringsformen 2:6 § står det att varje medborgare är gentemot det allmänna 

skyddad mot kroppsligt ingrepp, kroppsvisitation, husrannsakan och liknande 

intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot 

hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt 

meddelande. Vidare så får de rättigheterna begränsas genom lag enligt 

Regeringsformen 2:12 § om det sker för att tillgodose ett syfte som är godtagbart i 

ett demokratiskt samhälle. Rättegångsbalken är en sådan lag som kan begränsa de 

rättigheterna. 

 

En av de utredningar som har haft stort inflytande över integritetsfrågan genom 

åren är SOU 1984:54, Tvångsmedel – Anonymitet – Integritet. 

Delar av utredningen föreslog bland annat att överskottsinformation skall få 

användas om det rör uppgifter om de brott som har legat till grund för 

tvångsmedelsbeslutet. Andra uppgifter som framkommer får bara utnyttjas om 

uppgiften rör ett brott som enligt straffskalan är så allvarlig att aktuellt 

tvångsmedel skulle få användas för att efterforska uppgiften. Men uppgift skulle 

enligt förslaget också få användas om det kunde innebära att en misstänkt skulle 

kunna frias från brott eller för att förhindra brott där det finns en skyldighet för 

envar att rapportera. Tvångsmedelskommitténs ordförande Bertil Wennergren 

reserverade sig inför delar av förslaget. Wennergren hävdade att den personliga 

integriteten skall behandlas med stor respekt och att man skall så lång det är 

möjligt skydda medborgarna från olika ingrepp. Däremot menade han att 

integritetsintresset inte är så starkt att det ska utgöra ett hinder för polisen att ställa 

en misstänkt till ansvar för ett brott som han/hon har begått. 

 

Delar av utredningen menade att om det är olagligt att använda sig av 

telefonavlyssning vid bedrägeribrott så bör det också vara olagligt att använda sig 

av uppgiften om ett bedrägeribrott som framkommer vid telefonavlysning av ett 
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grovt narkotikabrott. I de sammanhangen hänvisades till de fri- och rättigheter 

som finns uttryckt i grundlagen genom regeringsformen 2:6 §. 

Wennergren var av en annan åsikt och menade att någon "brottsintegritet" inte 

fanns. När en person är skälig misstänkt för ett brott kan de fri- och rättigheter 

som finns uttryckt i regeringsformen inskränkas genom straffprocessuella 

tvångsmedel. Wennergren menade att man till skillnad från utredningens förslag 

måste skilja på vad hemlig telefonavlyssning inte får användas till för att 

avsiktligen få information. Men hur ställer man sig till de uppgifter som kommer 

fram utan avsikt.. Förslag lämnar enligt Wennergren några frågor obesvarade: Är 

den personliga integriteten så stark att den ska skydda brottslingar från att ställas 

till ansvar för brott? Varför skulle det vara mer kränkande när brottet avslöjas 

genom uppgifter som framkommer av en tillfällighet i en annan förundersökning?  

Utifrån det som redogjorts så anser Wennergren att integritetsintresset inte utgör 

någon faktor som ska påverka en reglering av överskottsinformation. 

 

Dansken Hans Gammeltoft-Hansen har behandlat frågan om 

överskottsinformation. Hans åsikter har haft ett visst inflytande över det svenska 

synsättet. I den så utgjorde inte integriteten något hinder för att få använda 

överskottsinformation även om informationen rörde tredje eller fjärde person 

(Gammeltoft-Hansen, 1981). 

 

I prop. 1988/89:124 behandlas frågan om överskottsinformation på nytt där 

följande förslag las fram:  

• uppgifter som har kommit till polis/åklagarens kännedom men som inte har 

något med tvångsmedelsbeslutet får användas om det är frågan om 

brottslighet av den digniteten att tvångsmedlet skulle fått användas, eller  

• för att förhindra brott om brottet är så allvarligt att underlåtenhet skulle vara 

straffsanktionerat och  

• om det skulle kunna medföra att någon frias från misstanke om brott.  

Efter utredning beslutades det att inte införa någon reglering av 

överskottsinformation på grund av den personliga integriteten. Några av de 

argument som framfördes var att polisen i sitt arbete dagligen får tillgång till 

uppgifter utan någon tvångsmedelsanvändning och utan någon laglig rätt att 

använda tvångsmedel. Varför skull det utgöra ett hinder när information 
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framkommer på laglig sätt genom telefon avlyssning? Intresset för att få 

upprättelse genom att brott klaras upp är och borde vara desamma oavsett hur 

brottet uppdagas. Att det sedan skulle vara särskilt kränkande när brottet har 

uppdagats genom telefonavlyssning i form av överskottsinformation menar några 

av utredningen att det är svårt att förstå. Under straffprocessen så finns det ett 

antal paragrafer som syftar på att tillvarata den misstänktes intressen, de 

paragraferna gäller även när misstanken uppstår genom överskottsinformation. 

Något som också talade mot förslaget var att ett sådant förslag skulle innebära att 

allvarlig brottslighet inte skulle klaras upp. Frågan är då hur allmänhetens syn 

skulle vara på polisen, som tvingas "se mellan fingrarna”. En annan intressant 

aspekt som framfördes är hur en sådan lagstiftning skulle tillämpas i praktiken. 

Några av de som reserverade sig mot förslaget menade att det skulle föreligga stor 

risk att polisen försökte kringgå problemet på ett eller annat sätt. Hur man ska 

kunna kontrollera att polisen inte använder sig av uppgiften är en annan fråga som 

reservationerna gällde. 

 

Under början av 1990 talet så genomfördes en polisrättsutredningen angående 

polisens befogenheter enligt 27 och 28 §§ i rättegångsbalken. Utredningen 

utmynnade i slutbetänkande SOU 1995:47. Integritetsintresset var föremål för 

diskussion under utredningen men i likhet med tidigare utredningar så fastslogs att 

polisens rätt att använda sig av uppgifter som polisen har kännedom om ska få 

utnyttjas oavsett hur uppgiften har framkommit. Några av argumenten som 

framfördes under utredningen var att uppgifter som oavsiktligen kommer till 

polisens kännedom inte är lika skyddsvärda ur integritets synpunkt som de 

uppgifter som avsiktligen efterforskas. Ett annat problem som utredningen pekade 

på var att det inte finns någon möjlighet att förhindra polisen från att använda sig 

av de uppgifter som har kommit till deras kännedom.  

Chefsjustitieombudsmannen Claes Eklundh anförde i samband med Ds 2003:13 i 

likhet med promemorians bedömning att den misstänktes eller någon annans 

integritet inte utgör något hinder för att få utnyttja överskottsinformation.  

 

I prop. 2004/05:143 så delar regeringen Wennergrens bedömning att 

integritetsintresset inte väger så tungt att det skulle innebära att en misstänkt inte 

får utpekas som brottsling. 
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Regeringen drar den slutsatsen att överskottsinformation inte utgör någon 

integritetskränkning även om den skulle avse tredje eller fjärde person. 

3.4 Överskottsinformation i domstolen 
Enligt principen om fri bevisprövning RB 35:1, där även fri bevisföring och 

bevisvärdering innefattas, finns det få restriktioner som reglerar bevisets väg 

genom en rättsprocess (Ds 2003:13). Med få undantag har alltså en åklagare 

väldigt stor frihet när det gäller vilka bevis denne vill lägga fram. Rätten har på 

samma vis en väldigt stor frihet när det gäller att bedöma värdet av beviset. Denna 

princip om fri bevisprövning är så stark att även olagligt åtkommen bevisning 

anses få läggas fram i domstolarna. 

 

Generellt sett är inte överskottsinformation att anse som olagligt åtkommen 

bevisning. Högsta domstolen har prövat frågan ur en rad olika aspekter. Senast i 

ett mål som handlade om grovt vapenbrott (NJA 2003 s. 323) där de överklagande 

hävdade att åtalet skulle ogillas på grund av att bevisningen byggde på 

överskottsinformation. Fallet gällde ett grovt vapenbrott som uppdagats genom 

hemlig telefonavlyssning i samband med en förundersökning gällande grovt 

narkotikabrott. De åtalades försvar yrkade att åtalet skulle ogillas därför att grovt 

vapenbrott inte är ett brott för vilket hemlig telefonavlyssning får användas. 

Minimistraffet för grovt vapenbrott är sex månader, Vapenlagen 9:1 §. HD var av 

en annan åsikt och förklarade att bara för att det uttryckligen inte finns reglerat i 

lag att överskottsinformation får användas, kan inte saken tolkas motsatsvis. 

 

Försvaret hävdade vidare att användandet av överskottsinformation stred mot 

artikel 6 i Europakonventionen (om rättvist förfarande i rättegång), och artikel 8 

(om skydd för privat- och familjeliv). Vad gäller europakonventionen så uttryckte 

HD att skyddet i artikel 6 inte tar sikte på detaljer i domstolsförfarandet utan 

rättegången i sin helhet. Det som då ska vägas in är bland annat om den tilltalade 

har haft möjlighet att bemöta och ifrågasätta bevisningen. Att bevisningen endast 

utgjorts av överskottsinformation kan vara en sak som strider mot artikel 6.  

 

Att användandet av överskottsinformation skulle strida mot artikel 8 avvisades 

också av HD. På samma vis som regeringsformen, säger artikel 8 att skyddet för 
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privat- och familjeliv får begränsas genom lag om det krävs för att tillgodose 

andra skyddsintressen. I NJA 2003 s. 323 var den hemliga telefonavlyssningen 

tillåten eftersom den beviljats med anledning av grovt narkotikabrott. 

Europadomstolens dom i målet Amann mot Schweiz kan tolkas som att 

användandet av överskottsinformation kan strida mot artikel 8 om det rör personer 

mot vilka tvångsmedlet i första hand inte riktades mot. Detta är dock enligt 

Europadomstolen inte skäl nog för att avvisa sådan bevisning i domstol. 

 

I NJA 2003 s. 323 byggde bevisningen till största delen av de inspelade 

telefonsamtalen. Poliser hade iakttagit de personer som enligt telefonsamtalen 

skulle genomföra en vapenöverlåtelse. Dock hade polisen inte bevittnat själva 

överlåtelsen och vid gripandet en stund senare hittades inga vapen. HD ansåg ända 

att bevisningen, med tanke på de inspelade telefonsamtalen och de möten som 

gjorts därefter, var så pass stark att de räckte för fällande domar. 

3.5 Missbruk vid användandet av hemliga tvångsmedel 
En återkommande diskussion när det gäller regleringen av överskottsinformation 

är risken för missbruk. Med det menas bland annat att de regler som finns 

uppställda för tvångsmedelsanvändningen tänjs på olika sätt. Ett exempel på 

missbruk är när tvångsmedlet används under en längre tid eller i större 

utsträckning än vad som är nödvändigt, detta för att få fram uppgifter om andra 

brott än det som användningen avsåg (Ds 2003:13). 

 

Andra typer av missbruk kan vara att polis eller åklagare lämnar felaktiga 

uppgifter till den domstol som ska besluta om åtgärden. Resonemanget som har 

förts är att polis eller åklagare skulle presentera en misstänkt och en 

brottsmisstanke som tillåter ett hemligt tvångsmedel för att på det sättet få 

uppgifter om ett lindrigare brott som inte tillåter användande av hemliga 

tvångsmedel (Prop. 1988/89:124). Den här typen av missbruk beskrivs i 

utredningar som en teoretisk risk för missbruk, några konkreta fall har inte 

uppdagats.  Ett sådant agerande är inte bara missbruk utan även att anse som 

tjänstefel, vilket kan vara brottsligt. 
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De domstolar som har till uppgift att pröva ärenden om hemliga tvångsmedel har 

också ett stort ansvar. Det finns tydliga regler för när hemliga tvångsmedel får 

användas. Bland annat att det rör sig om ett konkret brott, att utredningen inte kan 

komma längre utan dessa åtgärder och att mindre ingripande åtgärder inte är 

tillräckliga (Fitger, 2004). Anser domstolen att de inte har tillräckligt med 

information i ett ärende så kan de inte godkänna en begäran om att få använda 

hemliga tvångsmedel. 

 

I 1975 års utredning om telefonavlyssning sades det att risken för missbruk i 

princip var obefintlig, därför utreddes frågan inte mer ingående. I 

Tvångsmedelskommitténs arbete 1984 togs frågan upp igen. Där diskuterades 

missbruksaspekten utifrån vad de kallade preventionshänsynen. De menade att det 

effektivaste och egentligen enda sättet att förhindra missbruk och ett aktivt 

sökande efter överskottsinformation var att helt förbjuda användningen av sådana 

uppgifter. Alla var dock inte eniga, bland annat kommitténs ordförande 

reserverade sig inför förslaget. I efterföljande proposition 1988/89:124 sades det 

att enda anledningen till att införa ett sådant förbud skulle vara att man inte kunde 

lita på att polis och åklagare följder de regler som finns uppställda. Antagandet att 

så kan vara fallet har förkastats av alla utredningar som behandlat frågan. 

Promemorian Ds 2003:13 redovisar inga konkreta fakta som pekar på att den 

öppna polisen i sin användning av hemliga tvångsmedel överträder sina 

befogenheter. Däremot framgår det genom vissa uppgifter att säkerhetspolisens 

tvångsmedelsanvändning inte alltid överensstämmer med de regler de har att 

iaktta. 

 

Promemorian menar att den traditionella svenska rättssäkerheten med tydliga och 

klara regler samt olika kontrollfunktioner, är tillräcklig för att missbruksrisken 

inte ska ha någon avgörande betydelse när det gäller frågan om 

överskottsinformation ska få användas eller inte. 

En förundersökning i syfte att utreda brott ska också präglas av saklighet och 

objektivitet. Skulle det visa sig att de brottsutredande myndigheterna inte 

uppfyller de krav som ställs, i synnerhet när det gäller användandet av hemliga 

tvångsmedel, finns det andra sätt att komma åt problemet. Ett sätt är att kraven vid 

tillståndsgivningen blir högre och mer omfattande. 
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Sedan oktober 2004 har den misstänktes rätt stärkts genom offentliga ombud 

(prop. 2002/03:74). Dessa ska ha insyn i ärendet och se till den misstänktes bästa. 

Ett offentligt ombud har rätt att överklaga beslut om hemliga tvångsmedel till 

högre rätt. 

 

Sammantaget gör regeringen i proposition 2004/05:143 gällande att risken för 

missbruk inte är skäl i sig för att förbjuda användandet av överskottsinformation. 

3.6 Det nya lagförslaget  
Ett nytt lagförslag är utarbetat och tänkt att träda i kraft den 1 juli 2005. Det som 

ligger till grund för det nya förslaget är Ds 2003:13 och prop. 2004/05:143. 

De ändringar som har tänkts göra rör RB 27:23 a, 24 §§ och 6 a, 7 §§ i lagen 

(1995:1506) om hemlig kameraövervakning. En del ytterligare lagar påverkas av 

lagförslaget men de går vi inte in på i den här rapporten. RB 27:23 a § är en ny 

paragraf som direkt reglerar användandet av överskottsinformation vid hemlig 

telefonavlyssning och hemlig teleövervakning. Där slås det fast att uppgifter om 

annat brott får användas för att inleda förundersökning om det för brottet är 

föreskrivet fängelse i ett år eller däröver och straffet inte förväntas sluta vid böter. 

Uppgifterna får även användas utöver det om särskilda skäl föreligger. För att 

förhindra brott som ännu inte blivit begångna får uppgifterna alltid användas. 

Uppgifter om begångna brott för vilket inte är föreskrivet fängelse i ett år eller 

däröver ska enligt paragrafen få användas för att utreda brottet. Med det menas att 

sådana uppgifter får användas om det redan pågår en förundersökning om brottet 

men det är alltså inte tillåtet att inleda en förundersökning med dessa uppgifter. 

 

Bestämmelserna om bevarandet av information i RB 27:24 § har utvidgats (Prop 

2004/05:143). Förslaget ger större möjligheter att spara information för att 

förhindra att brott begås. Efter att informationen har använts så skall den förstöras. 

Det tas även in en bestämmelse att information får bevaras i olika register, för att 

till exempel bedriva spaning. 

Förutsättningarna för användande och bevarande av överskottsinformation vid 

hemlig kameraövervakning är desamma som vid hemlig telefonavlyssning och 

hemlig teleövervakning. 
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Den huvudsakliga skillnaden mellan Ds 2003:13 och proposition 2004/05:143 är 

att promemorians förslag var att begränsa överskottsinformationens användning i 

rättegång. Förslaget innebar en bevisförbudsregel med samma begränsningar som 

nu är föreslaget som förundersökningsbegränsning. Det gamla förslaget skulle 

alltså tillåta all form av utredning. Ett förslag om förundersökningsbegränsning 

fördes istället in i RB 23:4 a §. Det skulle då vara tillåtet att lägga ner en 

förundersökning med anledning av överskottsinformation, om den kunde äventyra 

den utredning som låg till grund för tvångsmedelsanvändningen. 

 

Förslaget i promemorian om hur överskottsinformation ska få användas som 

bevisning i domstol kritiserades av remissinstanserna. Vikten av att reglera 

användandet av överskottsinformation ansågs inte väga tyngre än att påverka 

principen om fri bevisprövning.  

3.7 Resultatsammanfattning 
Utifrån de argument som har framkommit vid de olika utredningar som har 

genomförts angående överskottsinformation så har vi dragit följande slutsatser. 

 

Genom rättegångsbalkens och polislagens bestämmelser så har polisen en 

skyldighet att rapportera och vidta åtgärder när brott uppdagas. Detta skall göras 

oberoende av hur vetskapen om brottet kommer till polisens kännedom. Därmed 

har rättsväsendet inte bara rätt att använda överskottsinformation utan också en 

skyldighet. För att undvika att röja en viktig utredning kan polis använda sig av 

interimistisk passivitet. Genom att dokumentera uppgifter som framkommit kan 

dessa användas i en utredning vid ett senare tillfälle. Enligt RB 23:4 § ska en 

förundersökning bedrivas skyndsamt, detta utgör dock inget hinder för att avvakta 

med utredningen för att undvika men för den pågående utredningen. 

 

De hemliga tvångsmedlen anses vara ett än större intrång i den enskildes privatliv 

jämfört med de öppna tvångsmedlen, såsom husrannsakan. Det är därför den 

kommande regleringen bara tar sikte på de hemliga tvångsmedlen. Ytterligare ett 

hemligt tvångsmedel är på gång, hemlig avlyssning. Den utredningen vill att 

frågan om överskottsinformation ska vara avgjord innan ett lagförslag kan 

beredas. 
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Integritetsfrågan har varit en faktor som talat för en lagreglering. Flera utredningar 

har dock enats om att någon "brottsintegritet" inte finns. Därför har inte 

integritetsaspekten haft någon avgörande betydelse i lagförslaget. 

 

Europadomstolen och Högsta domstolen har slagit fast att överskottsinformation 

får användas i rättegång. De gånger det är tveksamt att använda 

överskottsinformation är när bevisen talar mot en person som inte primärt är den 

som varit utsatt för det hemliga tvångsmedlet. I dessa fall anser Europadomstolen 

att ett direkt lagstöd är nödvändigt för att det inte ska strida mot 

Europakonventionen och Sveriges grundlag. Det kan ifrågasättas om en fällande 

dom som endast bygger på överskottsinformation följer bestämmelserna i artikel 6 

i Europakonventionen. I NJA 2003 s 323 (se ovan), var fallet så men domstolen 

ansåg att de åtalade hade haft god möjlighet att bemöta och ifrågasätta 

bevisningen. 

 

Ett argument för att förbjuda användandet av överskottsinformation har varit att 

det skulle förebygga missbruk. Nästan aldrig har det uppdagats något missbruk 

från rättsväsendets sida i samband med överskottsinformation. Därför har de flesta 

utredningar uppfattat risken för missbruk som endast teoretisk. 
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4 Diskussion 
Då vi började vårt arbete om överskottsinformation låg Ds 2003:13 till grund för 

vår granskning. Den bevisförbudsregel som där föreslogs var anmärkningsvärd 

med tanke på principen om fri bevisprövning som funnits i Sverige sedan länge. 

Resonemanget om en bevisförbudsregel istället för en 

förundersökningsbegränsning var logisk. Det är svårt för en polis att bortse och 

inte använda sig av information som redan kommit till dennes kännedom trots ett 

förbud enligt lag. Dels kan det vara svårt att kontrollera att polisen efterföljer 

bestämmelserna och dels kan det inverka negativt på polisens arbetsmoral. 

Propositionens förslag blev iallafall en förundersökningsbegränsning vid 

lindrigare brott, med möjligheter att använda överskottsinformationen i redan 

pågående förundersökningar. Frågan är hur brottsoffer skulle uppfatta att polisen 

har fällande bevisning mot en brottsling men inte utreder det bara för att det gäller 

ett ringa brott. Frågan får lämnas obesvarad då vårt arbete inte omfattar några 

studier på det området. Den litteratur vi granskat har heller inte övervägt den 

aspekten i någon större omfattning. En fördel för polis och åklagare är att 

allmänheten inte har någon insyn i deras arbete, tack vare Sekretesslagen. Frågan 

är hur allmänhetens förtroende för rättsväsendet skulle påverkas om insynen var 

större. 

 

En cynisk slutsats av lagförslaget är att det ser ut som det görs av ekonomiska 

skäl. De personer som utsätts för hemliga tvångsmedel är oftast mycket 

brottsaktiva. Därför är det vanligt att många lindrigare brott uppdagas. Genom det 

nya lagförslaget kan dessa brott förbises mer slentrianmässigt än genom 

tillämpandet av åklagarens åtalsunderlåtelse. 

 

Integritetsproblematiken är omdiskuterad, kontentan av utredningarna är dock den 

att det inte påverkar hur överskottsinformation får användas. All diskussion kring 

integriteten har berört den som utsatts för tvångsmedlet. Utredningar har i våra 

ögon missat en viktig aspekt, nämligen brottsoffrets integritet. Brottsoffrets 

integritet bör enligt vår uppfattning väga tyngre än förövarens. Det stämmer dåligt 

överens med samhällsdebatten, där brottsofferfrågorna har fått större 

uppmärksamhet. Brottsoffrets intresse av att ett brott ska klaras upp torde vara 
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detsamma oavsett hur det uppdagas. Integriteten hos personer som blir utsatta för 

hemliga tvångsmedel av en händelse har ansetts som särskilt skyddsvärd. De 

svenska lagstiftarna har i sitt förslag inte gjort någon skillnad på den som 

tvångsmedlet rör och den eller de som av en tillfällighet blir utsatta. Det kan vi ha 

förståelse för med tanke på hur en sådan lag skulle utformas. Men det visar ändå 

att integritetsfrågan inte har vägt särskilt tungt. 

 

Någon misstro mot polis och åklagare hos utredarna verkar inte finnas. Vi tror 

dock att utredarna har ett mer teoretiskt perspektiv på hur det fungerar i praktiken. 

Det är svårt för dem att förutse de situationer som kan uppstå och hur de hanteras. 

På samma vis är det svårt för oss utan erfarenhet av polisarbete att se några klara 

risker för missbruk. Vad som känns aning uddlöst är bestämmelserna i 

rättegångsbalken om dokumentation och bevaring av överskottsinformation. Där 

sägs det att den information som inte är av betydelse för utredning om brott eller 

förestående brott ska förstöras. Trots det får i princip all information som kommer 

fram sparas i polisens spanings- och kriminalunderrättelseregister. Detta är en 

ovärderlig hjälp i polisens brottsförebyggande arbete men stämmer dåligt överens 

med den försiktighet som tidigare har präglat synen på överskottsinformation. 

4.1 Slutsatser och förslag 
Det finns redan bestämmelser för hur överskottsinformation ska användas. 

Måhända något långsökta och förfarandet blir helt klart tydligare med det nya 

förslaget.  

 

I vårt arbete har vi fått uppfattningen att det bara finns en klar anledning till att 

regeringen vill reglera om hur överskottsinformation ska få användas. Nämligen 

ett kommande förslag om ytterligare ett tvångsmedel, hemlig avlyssning. Hemlig 

avlyssning, så kallad "buggning", är ett än större intrång i den enskildes privatliv 

jämfört med de befintliga hemliga tvångsmedlen. Utan en reglering om 

överskottsinformation kan något lagförslag om "buggning" inte läggas fram. 

 

Vi får en känsla av att integritetsfrågan i det lagstiftande arbetet egentligen inte får 

så stor betydelse. Problematiken är grundligt utredd men den ges ingen relevans i 

förslaget ändå. Samtidigt innebär stora delar av polisens oreglerade arbete ett 
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intrång i den enskildes integritet. Polisens spaningsarbete är ett tydligt exempel på 

detta. Den regel om ett års fängelse eller mer för att få inleda förundersökning 

verkar inte vara en begränsning ur integritetssynpunkt, snarare ett sätt att spara tid, 

pengar och resurser. 
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