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Sammanfattning 
Det har under en lång tid förts diskussioner i den svenska debatten vad gäller användningen av 
överskottsinformation. Diskussionerna har främst rört hur informationen ska få användas för 
att utreda eller inleda förundersökning om brott. Hur överskottsinformation ska hanteras som 
bevis har behandlats i en begränsad omfattning. Denna uppsats har behandlat den bevisrättsliga 
hanteringen av sådan information som framkommit vid användningen av tvångsmedlet hemlig 
teleavlyssning. Idag begränsas bevisföringen indirekt genom bestämmelser i lagen som reglerar 
hur överskottsinformation får användas för att inleda en förundersökning eller utreda brott. 
Dessa bestämmelser, tillsammans med principen om den fria bevisprövningen, har medfört att 
det inte ansetts finnas ett påtagligt behov av att införa motsvarande regler i bevishänseende. 
 
Användningen av överskottsinformation aktualiserar frågor om kränkningar av individens fri- 
och rättigheter. Straffprocessens funktioner och de syften som ligger bakom användningen av 
överskottsinformation kan också beaktas vid besvarandet av frågan om hur sådan information 
ska hanteras. Det är främst intresset av att tillgodose den tilltalades rättssäkerhet, privatliv och 
integritet som vägs mot statens intresse av att bekämpa brott. Av Högsta domstolens och 
Europadomstolens praxis framgår att det inte finns något hinder mot att använda 
överskottsinformation som bevis. Domstolarna ställer dock vissa krav på användningen av 
sådan information. Av redovisad praxis framgår att kraven i vissa avseenden är otydliga. 
Författaren anser därför att den svenska rättstillämpningen inte tillgodoser den tilltalades 
rättssäkerhet på ett tillfredsställande sätt.  
 
Framställningens slutsats är att det finns ett rättsligt behov av en reform vad gäller den 
bevisrättsliga hanteringen av överskottsinformation, främst i syfte att tillförsäkra den enskilde 
rättssäkerhet och en förutsebar rättstillämpning. Författarens första förslag är därför att klargöra 
att bevisföringen av överskottsinformation indirekt begränsas i lagen. Detta genom att antingen 
införa av en reglering vad gäller den bevisrättsliga hanteringen av sådan information eller ändra 
bestämmelserna som i dagsläget reglerar användningen informationen i utredningssyfte. 
Reformen bör även inbegripa ett klargörande beträffande hur otillåtet åtkommen information 
ska hanteras. Det andra förslaget är att ställa krav på stödbevisning för att 
överskottsinformationen ska kunna läggas till grund för en fällande dom, främst när 
informationen framtagits på ett olovligt sätt. Vidare även att det ska finnas en möjlighet för 
domstolarna att avvisa otillåtet framtagen överskottsinformation. Dessa förslag bör enligt 
författaren inte vara alternativa eller utesluta varandra. 
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2 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation (hemlig teleavlyssning1) är i svensk rätt ett 
straffprocessuellt tvångsmedel som betraktas vara ett av det mest ingripande tvångsmedlet i den 
enskildes integritet. Vid hemlig teleavlyssning avlyssnas inte bara personen som är misstänkt 
för brott, utan även de personer som den misstänkte för samtal med och andra individer som 
använder det avlyssnade kommunikationsmedlet. En hemlig teleavlyssning kan i många fall 
generera överskottsinformation. Överskottsinformation är samtliga uppgifter som inte har 
någon koppling till det brott som legat till grund för beslutet om den hemliga teleavlyssningen.2 
I debatten råder det delade meningar kring hur rättsväsendet ska hantera sådan information.3 
Idag är användningen av överskottsinformation för att utreda och inleda förundersökning om 
brott reglerad i lagen. Utöver detta kan informationen även åberopas som bevis vid en rättegång 
och läggas till grund för en fällande dom. Den bevisrättsliga hanteringen av 
överskottsinformationen har förblivit oreglerad. Detta har gett upphov till en diskussion om 
huruvida hanteringen bör regleras, specifikt med hänsyn till rättsutvecklingen och det växande 
kravet på rättssäkerhet.4  
  
I den svenska straffprocessen har principen om fri bevisprövning under en lång tid varit 
grundstenen. Principen kan betraktas bestå av två led. För det första får parterna vid en rättegång 
åberopa all bevisning som de kan få fram (fri bevisföring). För det andra har domstolen rätt att 
fritt pröva värdet av bevisningen (fri bevisvärdering).5 Principen om fri bevisprövning 
understryker en tillit till domaren, vad gäller förmågan att sålla bland samtliga bevis som 
framlagts i ett mål. Domstolen ska efter en genomgång av all bevisning i ett mål, bilda sig en 
övertygelse om vad som faktiskt har inträffat.6 Kontroversen beträffande i vilken utsträckning 
överskottsinformation ska få nyttjas som bevisning kan mot bakgrund av den fria 
bevisprövningen upplevas som något motsägelsefullt. Det föreligger dock vissa begränsningar 
i den fria bevisprövningen.7 Den europeiska rättens inflytande kan också ha medfört en 
rättsutveckling som resulterat i att principen inte längre framstår som helt självklar.8  
 
Användningen av hemlig teleavlyssning innebär vanligtvis en kränkning av den enskildes 
integritetsskydd och skyddet mot intrång i privatlivet samt familjelivet. Dessa rättigheter kan 
emellertid under vissa förutsättningar inskränkas. Hanteringen av överskottsinformation som 

 
1 Tvångsmedlet hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation benämndes tidigare hemlig teleavlyssning. 
Detta ändrades i samband med prop. 2011/12:55. Begreppet används dock som en förkortning i framställningen.  
2 Prop. 2004/05:143, s. 493.  
3 Se Flyghed 2002, s. 93, Lundqvist 2013, s. 150 och Lundqvist 2017, s. 469 f.  
4 Se Ds. 2003:13, Prop. 2004/05:143 och Lundqvist 2013, s. 122 samt 150.  
5 Ekelöf m.fl. 2009, s. 26.  
6 Bolding SvJT 1965, s. 467. 
7 Se exempelvis 35 kap. 7 § RB.  
8 Se SOU 2018:61, s. 19 och Lundqvists resonemang angående den fria bevisvärderingen i relation till statens 
skyldighet att tillgodose den enskildes rättigheter, Lundqvist 2017, s. 524.  
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bevis aktualiserar även frågan om den enskildes rätt till en rättvis rättegång har tillgodosetts. 
Dessa rättigheter finns föreskrivna i både regeringsformen (1974:162) (RF) och lagen om den 
europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna (1994:1219) (EKMR). Diskussionen beträffande den bevisrättsliga hanteringen av 
överskottsinformation har främst rört frågan om denna uppfyller de krav som EKMR ställer.9  
 
HD och Europadomstolen har i sin praxis tagit ställning till när den bevisrättsliga användningen 
av överskottsinformation strider mot EKMR och hur bevisningen ska värderas. Enligt principen 
om fri bevisprövning finns det de facto inget hinder mot att framlägga överskottsinformation 
som bevisning, även om denna tillkommit genom en otillåten hemlig teleavlyssning. Om 
informationen används som bevis i en svensk domstol tillmäter domstolen vanligtvis 
bevisningen ett lågt bevisvärde och behandlar denna med försiktighet. Det synes dock inte 
finnas något hinder mot att överskottsinformationen ges ett högt bevisvärde.10 Mot bakgrund 
av att den bevisrättsliga hanteringen av sådan information inte finns lagreglerad och gällande 
rätt främst framgår av praxis kan rättsläget framstå som otydligt. Det kan därmed vara av 
betydelse att utreda hur den bevisrättsliga hanteringen av överskottsinformation ser ut idag och 
huruvida det finns ett behov av en förändring på området.  
 
Länders processordningar och straffprocessuella regleringar kan undersökas genom att göra en 
uppdelning mellan å ena sidan statens intresse av brottsbekämpning och effektivitet samt å 
andra sidan individens rättssäkerhet och integritet. Straffprocessens funktioner är också 
nödvändiga att beakta för att kunna få en förståelse för vilka syften en straffprocessuell 
reglering och tillämpning kan fylla i samhället. Användningen av hemlig teleavlyssning och 
överskottsinformation aktualiserar många betydelsefulla intressen samt principer som måste 
behandlas när man undersöker huruvida den bevisrättsliga hanteringen av 
överskottsinformation vid hemlig teleavlyssning bör förändras. Utifrån dessa funktioner och 
intressen, beroende på vilka som prioriteras, kan slutsatsen beträffande detta variera.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna framställning syftar till att utröna hur den svenska bevisprövningen ställer sig till 
överskottsinformation som framtagits genom användningen av tvångsmedlet hemlig 
teleavlyssning och huruvida hanteringen är förenlig med RF samt EKMR. Framställningen 
syftar även till att undersöka hur sådan information bör hanteras bevisrättsligt, dvs. om det finns 
ett behov av förändring på området. Arbetets grundläggande frågeställningar lyder således:  

• Hur hanteras överskottsinformation vid hemlig teleavlyssning som bevis idag? 
• Bör den bevisrättsliga hanteringen av överskottsinformation förändras?  

 
Om en reform av den bevisrättsliga hanteringen av överskottsinformation anses nödvändig 
kommer förslag beträffande hur en förändring bör ske att presenteras. Förslagen måste i sådana 
fall täcka de brister som rättstillämpningen eller lagstiftningen i nuläget anses innehålla och 
förstärka skyddsintresset bakom reformen. Vidare bör även konsekvenserna av en framtida 

 
9 Se diskussionerna i prop. 2004/05:143 och Lundqvist 2017.  
10 Se Vapenmålet som behandlas under avsnitt 5.4 och Khanmålet som behandlas under avsnitt 5.3.  
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reform beaktas. För- och nackdelarna kommer då ställas mot varandra för att dra en slutsats om 
fördelarna med en förändring överväger nackdelarna eller vice versa.  

1.3 Avgränsning  

Uppsatsen begränsas till att endast beröra överskottsinformation som framkommit vid hemlig 
teleavlyssning eftersom det är ett tvångsmedel som vanligtvis genererar mycket sådan 
information och på grund av sidobegränsningsskäl. Framställningen begränsas vidare till att 
behandla svensk rätt och EKMR. Både svenska och europarättsliga avgöranden vad gäller 
området blir således väsentliga att presentera. Trots att den fria bevisprövningen kommer att 
beröras i denna framställning behandlas inte olika bevisvärderingsmetoder, vilka har varit 
föremål för diskussion i doktrinen. Hanteringen av överskottsinformation enligt lag om särskild 
utlänningskontroll (1991:572) kommer på grund av sidobegränsningsskäl inte att behandlas 
inom ramen för denna uppsats. I lagen hänvisas dock till rättegångsbalken (1942:740) (RB) i 
fråga hemlig teleavlyssning och kraven för att använda överskottsinformation i utredningssyfte 
motsvarar den reglering som finns föreskriven i RB.11  

1.4 Metod och material  
I framställningen kommer den traditionella rättsdogmatiska metoden att användas. Det finns 
dock delade meningar kring vad metoden faktiskt innebär. Man kan å ena sidan anse att den 
rättsdogmatiska metoden syftar till att genomföra en strikt tolkning, beskrivning och 
systematisering av gällande rätt, dvs. de lege lata.12 Om denna syn tillämpas kan arbetet dock 
bli alltför deskriptivt och inskränkt eftersom man håller sig inom ramen för de traditionella 
rättskällorna; lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin. Metoden innefattar då inte 
resonemang om hur lagen och rättstillämpningen bör se ut. Det finns dock åsikter om att 
rättsdogmatiken kan utveckla normativa slutsatser som både rättfärdigar och kritiserar gällande 
rätt. På så sätt kan man också komma med förslag till förbättringar av gällande rätt.13  
 
De som framför att den rättsdogmatiska metoden inte innefattar resonemang utifrån de lege 
ferenda eller de sententia ferenda menar att sådana resonemang hör till den rättspolitiska 
metoden. Man kan genom rättspolitiken diskutera hur lagen och rättstillämpningen bör se ut, 
dvs. huruvida en förändring av gällande rätt är nödvändig. Detta görs vanligtvis mot bakgrund 
av kraven på effektivitet, rättssäkerhet och respekten för mänskliga rättigheter. Här kan också 
andra rättskällor än de traditionella användas.14 Om man använder sig av en rättspolitisk metod 
rör man sig således utanför den traditionella och strikta rättsdogmatiska metoden.15 Enligt min 
mening framstår uppdelningen mellan den rättsdogmatiska och rättspolitiska metoden som 
befogad. Detta eftersom man vid användandet av den rättspolitiska metoden rör sig utanför de 
traditionella juridiska rättskällorna och beaktar andra syften än de som framgår av gällande rätt. 
Uppsatsens resultat blir i sådana fall ett rättspolitiskt ställningstagande i en större kontext. 

 
11 Se 20 och 21 a §§ i Lag om särskild utlänningskontroll (1991:572).  
12 Olsen SvJT 2004, s. 105 och 111. Sandgren 2015, s. 43.  
13 Peczenik SvJT 2005, s. 250, Agell SvJT 2002, s. 246 och Asp SvJT 2002, s. 312. 
14 Jareborg m.fl. 2013, s. 21.  
15 Sandgren 2015, s. 47 f. och Olsen SvJT 2004, s. 117 f.  
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Huvuddelen av detta arbete består av förarbeten, lagtext, praxis och doktrin. Genom den 
rättsdogmatiska metoden och användningen av dessa rättskällor kommer gällande rätt att 
fastställas.16 Eftersom den bevisrättsliga hanteringen av överskottsinformation inte finns 
reglerad i lagen kan hanteringen betraktas vara oklar och varierande. Detta medför ett behov av 
att presentera gällande rätt utifrån relevanta lagtexter, förarbeten och praxis. Svensk lag 
beträffande överskottsinformation, tvångsmedel och bevisprövning samt vissa fri- och 
rättigheter kommer att presenteras. De lagar som är av relevans är således: RF, EKMR, RB och 
lag om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott (2007:979) (preventivlagen). 
Lagförarbeten i form av propositioner och offentliga utredningar kommer också spela en 
betydelsefull roll i framställningen.  
 
Praxis från HD och Europadomstolen kommer att användas för att utröna rådande rättsläge samt 
hur lagen har tolkats.17 Europadomstolens avgöranden ska vara vägledande för hur svenska 
domstolar ska tolka och tillämpa EKMR. I framställningen kommer därför Europadomstolens 
praxis att presenteras för att se hur HD tolkat och tillämpat denna. Det finns två avgöranden 
från HD som berör den bevisrättsliga hanteringen av överskottsinformation. Avgörandena har 
dock rört hemlig teleavlyssning enligt RB och inte preventivlagen. Det saknas praxis från HD 
i fråga om tillämpningen av preventivlagen och regleringen av överskottsinformation i RB. I 
framställningen kommer även doktrin att användas för att få en bild av hur diskussionen kring 
uppsatsens ämne sätt ut. Elektroniska källor används även för att få tillgång till betydelsefull 
information i relation till framställningens syfte. 
 
Uppsatsen kommer att övergå till en rättspolitisk analys, vilket innebär att den bevisrättsliga 
hanteringen av överskottsinformation kommer att diskuteras utifrån ett de lege ferenda och de 
sententia ferenda resonemang. Eftersom en reform vad gäller detta varit föremål för diskussion 
i förarbetena men inte genomförts, är det av vikt att studera skälen bakom detta för att analysera 
huruvida rättsläget idag är i behov av en förändring. Med samtliga rättskällor som utgångspunkt 
kommer en slutsats kring huruvida det bör ske en förändring i den bevisrättsliga hanteringen av 
överskottsinformation vid hemlig teleavlyssning att dras. Eftersom kraven på effektivitet och 
rättssäkerhet är av stor betydelse för straffrättspolitiken blir diskussionen om straffrättens 
funktioner samt Packers modeller arbetets teoretiska ramverk. Packer, professor i amerikansk 
rätt och kriminolog, har i sin bok om gränserna för straffrättsliga påföljder18 gjort en uppdelning 
mellan brottsbekämpning samt rättssäkerhet genom att skapa två modeller. Dessa betecknas 
som rättssäkerhetsmodellen och brottsbekämparmodellen, vilka är av betydelse i förhållande 
till uppsatsens syfte.19 

1.5 Forskningsläge 

Forskningsområdet kring hur överskottsinformation bör användas som bevismedel inbegriper 
inte ett stort antal tidigare studier. Diskussionen har skett av Justitiedepartementet som år 2003 

 
16 Sandgren 2015, s. 43 f. 
17 Strömholm 1996, s. 358. 
18 Packer 1968. 
19 På engelska kallar Packer modellerna för ”Crime control model” och ”Due process model”, Packer 1968, s. 
153. De svenska begreppen har dock använts i svensk doktrin, se Klette 1977, s. 39 ff. och Landström 2011.   
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lämnat en promemoria med ett lagförslag om att överskottsinformation under vissa 
förutsättningar inte ska få användas som bevis.20 Därefter behandlade regeringen år 2004 
Justitiedepartementets promemoria i en proposition. Promemorian föranledde dock ingen 
lagändring beträffande när överskottsinformation ska kunna åberopas som bevis.21 Vidare har 
Utredningen om rättssäkerhetsgarantier vid användningen av vissa tvångsmedel år 2018 
överlämnat ett slutbetänkande. I betänkandet behandlades bland annat frågan om att införa ett 
bevisförbud av olagligt framtagen bevisning vid användningen av hemliga tvångsmedel. Det 
ansågs dock inte finnas något skäl att införa ett sådant bevisförbud.22  
 
I doktrin behandlas hanteringen av överskottsinformation i en begränsad omfattning. Flyghed 
har berört institutet i sitt verk, men diskussionen är dock från 2000-talets början.23  Lundqvist 
har också diskuterat ämnet och utmärker sig genom att förespråka möjligheten till att i vissa fall 
förbjuda otillåtet åtkommen överskottsinformation som bevisning.24 Det finns flera 
examensarbeten från olika juriststudenter vilka behandlat hanteringen av 
överskottsinformation.25 De rör dock inte uteslutande hur överskottsinformation vid hemlig 
teleavlyssning används som bevis vid en rättegång och om en förändring i detta hänseende bör 
ske. Forskningsläget kring bevisprövningen av överskottsinformation är därför enligt min 
mening inte fullkomligt utrett. Med anledning av detta är ambitionen att denna framställning 
ska medföra en större debatt kring om rättsutvecklingen medfört att rättsområdet bör förändras.   

1.6 Disposition  

Uppsatsens andra kapitel behandlar straffprocessens funktioner och Packers modeller. I det 
tredje kapitlet redogörs för hur regleringen av hemlig teleavlyssning och överskottsinformation 
ser ut idag. Tidigare överväganden och förslag beträffande hanteringen av 
överskottsinformation kommer även att presenteras. Det fjärde kapitlet innehåller en 
redogörelse av relevanta fri- och rättigheter i RF samt EKMR. I det femte kapitlet behandlas 
principen om fri bevisprövning och hanteringen av otillåtet åtkommen bevisning. Kapitel fyra 
och fem innehåller även relevant rättspraxis. Uppsatsen avslutas med kapitel sex, där den 
svenska hanteringen av överskottsinformation som bevisning analyseras mot bakgrund av vad 
som presenterats i framställningen. Där besvaras frågan om det bör ske en förändring i den 
bevisrättsliga hanteringen av överskottsinformation vid hemlig teleavlyssning.  

 
20 Ds. 2003:13, s. 15.  
21 Prop. 2004/05:143, s. 37.  
22 SOU 2018:61, s. 239.  
23 Flyghed 2002, s. 92–102.  
24 Se bland annat Lundqvist SvJT 1999 och Lundqvist 2017.  
25 Se exempelvis Olsson, 2019 som i sitt arbete behandlat användningen av överskottsinformation i förhållande 
till våra rättigheter i RF och EKMR. Spångberg, 1999 som berör hur överskottsinformation vid hemlig 
teleavlyssning ska få användas av polisen i utredningar och om bevisningen ska kunna åberopas i rätten.  
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2. Allmänna utgångspunkter 
När man talar om förändringar i det straffprocessuella regelverket är det av väsentlig betydelse 
att ta hänsyn till straffprocessen syften och funktioner. Dessa kan vara avgörande för hur 
regelsystemet utformas och tillämpas. Det finns inget entydigt svar på vad som betraktas som 
straffprocessens funktion utan det finns flera funktioner processen kan fylla. Svaret kan variera 
över tid och vara beroende av vilken reglering det är fråga om. För att uppnå framställningens 
syften är det nödvändigt att presentera en del av den diskussion som förts inom rättsvetenskapen 
beträffande straffprocessens funktioner.   
 
Packers modeller, brottsbekämpnings- och rättssäkerhetsmodellen, kan fungera som 
analysverktyg vid studerandet av olika länders straffprocess samt hur en rättsstat håller på att 
utvecklas.26 Modellerna ska inte ses som ideala och beskriver inte ett system som är verkligt. 
Såsom Klette framför kan Packers modeller användas för att förstå straffprocessen både ur ett 
statiskt och dynamiskt perspektiv.27 Även om modellerna kan betraktas som två motpoler, 
behöver detta inte betyda att det ena synsättet utesluter det andra. Värt att nämna är att Packers 
modeller har tre utgångspunkter. För det första görs en skillnad mellan kriminalisering och 
lagföring, vilka enligt Packer är två olika processer; de processuella åtgärderna blir endast 
relevanta efter att någon har begått ett brott. För det andra finns det gränser beträffande statens 
möjlighet att inkräkta i människans liv när ett brott ska utredas. För det tredje är utgångspunkten 
att den brottsmisstänkte är ett subjekt och inte ett objekt i straffprocessen. Den misstänkte ska 
inte bara vara till polisens hjälp utan har rätt till att aktivt vara en del i det kontradiktoriska 
förfarandet.28 Samtliga antaganden överensstämmer i många avseenden med den svenska 
straffprocessen, vilket motiverar användandet av modellerna som det teoretiska ramverket för 
framställningen. Låt oss nu övergå till att först studera vilka funktioner straffprocessen kan fylla 
och därefter Packers två modeller.  

2.1 Straffprocessens funktioner  
Genom kriminaliseringar ska straffrätten verka avskräckande och avhålla medborgarna från att 
begå brott.29 Straffprocessen kan sägas realisera de materiella straffrättsliga reglerna genom att 
utdöma och verkställa straff. På så sätt fyller processen en handlingsdirigerande funktion och 
kan även bidra till brottsbekämpning.30 Huvudsyftet med straffprocessen kan sägas vara att en 
rättvis påföljd ska utdömas för ett begånget brott. En ytterligare funktion processen kan fylla är 
att domstolarnas utdelande av straff kan betraktas som en form av vedergällning; staten utdömer 
en slags hämnd, vilket tillgodoser brottsoffrets behov av upprättelse.31

 
26 Packer 1968, s. 153.  
27 Klette 1977, s. 39.  
28 Packer 1968, s. 154 ff.  
29 Burman 2007, s. 112. 
30 Ekelöf SvJT 1942, s. 8, Olivecrona 1968, s. 16 och Lindell m.fl. 2005, s. 20.  
31 Packer 1968, s. 32.  
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En annan funktion straffprocessen kan betraktas ha är att möjliggöra sanningsutletandet i en 
process. Det har framförts att processen ska klarlägga den materiella sanningen, dvs. 
åstadkomma en materiellt riktig dom och komma fram till vad som verkligen har hänt i ett 
specifikt fall. Sanningsfunktionen kan främst betraktas vara betydelsefull vid bevisrättsliga 
frågor och tillgodoses i dagsläget genom bland annat den fria bevisprövningen.32 I doktrinen 
har funktionen av att finna den materiella sanningen kritiserats mot bakgrund av att det kan 
betraktas vara omöjligt att en dom speglar vad som verkligen hänt.33 Motsatsen till den 
materiella sanningen kan sägas vara den s.k. formella sanningen. Med denna funktion avses 
främst att finna vad som är sant med hänsyn till processmaterialet.34 Den formella 
sanningsfunktionen har även kritiserats. Det har exempelvis framförts att vissa regler i 
straffprocessen och att parterna ibland kan undvika att åberopa viss bevisning begränsar 
möjligheten till att få ett fullständigt processmaterial.35  

2.1.1 Brottsbekämpningsmodellen 
Brottsbekämpningsmodellen grundas på tanken att bekämpande och förhindrande av brott 
prioriteras högst inom brottmålsprocessen. Enligt modellen garanteras social frihet genom 
brottsbekämpning. Det kan även då formas ett samhälle där människor lyder lagen, vilket är en 
förutsättning för att människorna ska kunna gå bekymmerslöst i samhället. Om de 
brottsbekämpande organen inte lyckas lagföra brottslingar försvinner den allmänna ordningen, 
vilket leder till att antalet brott ökar. Detta medför i sin tur att den laglydige medborgaren faller 
offer för oförsvarliga ingrepp i dennes intressen och möjligheten till att fungera i samhället 
minskar.36 
 
För att brottsbekämpningsmodellens syfte ska uppnås är effektivitet ett krav. Kravet omfattar 
effektivitet såväl före som under rättegången. Systemet ska vara effektivt före rättegången 
genom att både upptäcka brott och misstänkliggöra personer som kan antas begått brott. Under 
rättegången ska domstolen effektivt avgöra skuld och bestämma lämpliga påföljder för den 
dömde. Målet är således att både utreda och lagföra så många brott som möjligt. Snabba 
processer genom enhetlighet och utomjudiciella samt informella förfaranden är ett fokus. 
Effektivitet vad gäller straffprocessen medför enligt modellen ett sparande av tid samt resurser. 
Beslutsamhet uppstår i processen genom att minimera tillfällena för parterna att göra 
invändningar. För att kunna handlägga ett stort antal brottmål är stereotypa och rutinmässiga 
procedurer nödvändiga. En förutsättning för att denna modell ska kunna fungera är att det måste 
finnas en administrativ komponent inom rättsväsendet. Straffprocessen kan enligt modellen 
betraktas som ett rullband eller en sållningsprocess och varje steg i processen utgör 
rutinmässiga samt standardiserade sätt att ta itu med samtliga fall, vilket är att föredra framför 
att respektive fall ska få en framgångsrik utgång.37  

 
32 Lindblom SvJT 1999, s. 624 och Lindell m.fl. 2005, s. 22. 
33 Landström 2011, s. 45 ff.   
34 Lindblom SvJT 1999, s. 625.  
35 Ekelöf 1956, s. 236 och Lindblom SvJT 1999, s. 632.   
36 Packer 1968, s. 158.  
37 Packer 1968, s. 159 ff.  
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Enligt brottsbekämpningsmodellen råder en presumtion att en anhållen person är skyldig tills 
dess att motsatsen bevisas. Denna presumtion gör det möjligt för rättsväsendet att hantera den 
stora mängden brottsmisstänkta, vilket förutsätts för att modellen ska fungera. Polisen och 
åklagaren ska genom sitt professionella arbete sålla de skyldiga från de oskyldiga genom att 
indikationer ges beträffande vilka personer som möjligtvis är skyldiga respektive oskyldiga. 
Polisen har därför vidsträckta befogenheter att såväl gripa och förhöra personer som att använda 
tvångsmedel. Omfattande befogenheter betraktas vara det främsta sättet att avgöra om någon är 
skyldig till brott. Vad gäller bevisning spelar det ingen roll hur ett bevis har framtagits. All 
bevisning ska tillåtas, eftersom det kan medföra att sanningen kommer fram.38 

2.1.2 Rättssäkerhetsmodellen  

Enligt rättssäkerhetsmodellen är straffprocessens syfte att skydda den oskyldige lika mycket 
som att fälla den skyldige. Rättssäkerhetsmodellen betonar åklagare och polismäns misstag, 
vilket innebär att en noggrann granskning av varje enskilt fall är väsentligt. Packer menar dock 
att modellen inte förkastar tanken om att det i samhället finns en önskan om att bekämpa brott. 
I slutändan vill även rättssäkerhetsmodellen främja brottsbekämpningen, men detta får inte ske 
till vilket pris som helst. Till skillnad från brottsbekämpningsmodellen har 
rättssäkerhetsmodellen vissa inslag av en strävan efter brottsbekämpning. Vad gäller polisens 
befogenheter och informella förfaranden skiljer den dock sig väsentligen från 
brottsbekämpningsmodellen. Den formella processen och formalitet är av väsentlig betydelse i 
rättssäkerhetsmodellen. Modellen ger inte någon stor tillit till den informella processen och 
polisens samt åklagarens potential vad gäller att sålla bland den fakta som finns i ett fall, för att 
utröna vad som i samband med ett brott har hänt. En ackusatorisk process framför en offentlig 
domstol är därför att föredra.39 
 
Rättssäkerhetsmodellen anser inte att effektivitet medför trygghet. En förutsättning för att 
samhällets medborgare ska känna sig trygga är istället att effektiviten hämmas. Individens frihet 
är avhängigt gränserna som föreligger för statens maktutövning. Enligt modellen är det 
väsentligt att det uppställs ”rättsliga hinder” i den straffrättsliga processen, som de statliga 
aktörerna måste ha passerat innan ett straff kan utdömas. På grund av statens långtgående 
möjlighet att ingripa i människors liv genom maktutövning är det av väsentlig betydelse att 
kvalitet prioriteras före kvantitet. Modellen sätter vidare ett likhetstecken mellan maximal 
effektivitet och tyranni.40  
 
Rättssäkerhetsmodellen tillämpar doktrinen om rättslig skuld och oskuldspresumtionen. 
Oskuldspresumtionen innebär att en misstänkt person är oskyldig till dess att motsatsen 
bevisats. Doktrinen om rättslig skuld innebär att, för att en fällande dom ska aktualiseras, inte 
är tillräckligt att det finns en möjlighet att fastställa att den tilltalade begått ett brott. Ett 
ytterligare krav är att skulden måste fastställas enligt procedurregler och genom ett förfarande 
av ett behörigt organ. Procedurreglerna ska vidare vara förutsebara och om de inte följs av den 

 
38 Packer 1968, s. 160 f.  
39 Packer 1968, s. 163 f.  
40 Packer 1968, s. 166.   
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dömande verksamheten har det ingen betydelse huruvida det kan konstateras att den tilltalade 
har gjort sig skyldig till brott. Om domstolen överträder de processuella reglerna ska den 
tilltalade förklaras oskyldig. Bevisning som tillkommit på ett illegalt sätt och andra bevis som 
är ett resultat av detta ska avvisas såväl före som under rättegången.41  

2.1.3 Aspekter på och reflektioner kring intressemotsättningen 
Utifrån den handlingsdirigerande funktionen måste det straffprocessuella regelverket utformas 
på ett effektivt sätt, vilket även är en prioritet utifrån ett brottsbekämpningsperspektiv. En alltför 
effektiv straffprocess kan dock leda till en misstro mot rättsväsendet. Bristande förutsebarhet i 
lagen och rättstillämpningen kan vidare bidra till att straffprocessen inte fyller en 
handlingsdirigerande funktion. Funktionen hänger således ihop med både rättssäkerhets- och 
brottsbekämpningsmodellen. Om sanningsfunktionen å sin sida prioriteras kan varje 
inskränkning i möjligheten att uppnå detta mål betraktas som problematisk. Sanningsbegreppet 
är även problematiskt, eftersom det inte i absolut mening går att finna sanningen i ett mål.42  
 
I svensk doktrin har intressemotsättningen mellan rättssäkerhet och brottsbekämpning 
diskuterats. Frågan har främst rört om motsättningen är en äkta eller oäkta dikotomi.43 Ekelöf 
har berört olika uppfattningar kring rättskipningens funktion. Han framför att det går att se två 
”poler” inom straffprocessen: brottsbekämpning och rättssäkerhet. Ekelöf konstaterar att om 
brottsbekämpningen anses vara den viktigaste funktionen vid utformningen eller tillämpningen 
av en straffprocessuell regel får intresset av att den tilltalades rättssäkerhet ska tillgodoses stå 
tillbaka. Om man istället anser att rättssäkerheten ska prioriteras finns en strävan efter att 
förminska antalet felaktigt fällande domar, till skillnad från brottsbekämpningstanken som 
prioriterar att minska antalet felaktiga friande domar. Ekelöf betonar dock att det inte alltid 
behöver föreligga ett motsatsförhållande mellan brottsbekämpning och rättssäkerhet, utan att 
båda intressena ibland kan tillgodoses. Han framför som exempel att optimala regler om 
bevisföring och bevisvärdering kan bidra till en ökning av mängden materiellt riktiga domar 
samt en minimering av antalet felaktiga domar (såväl friande som fällande).44    
 
Lindblom har framfört att det inte finns något evigt svar på frågan om vilken funktion 
straffprocessen har, utan att detta kan växla i tid och rum. Han konstaterar att det går att 
ifrågasätta huruvida straffprocessens funktion kan variera under olika skeden, såsom under 
polisutredningen, förundersökningen och under huvudförhandlingens olika delar. Lindblom 
påstår att straffprocessen tidigare främst syftade till att åstadkomma konfliktlösning, men att 
den genom tiden utvecklats för att tillgodose intressena av att finna den materiella sanningen, 
fungera som handlingsdirigerande och avskräckande. Han framför vidare att straffprocessen 
även fyller flera andra funktioner, såsom att skydda den tilltalades rättssäkerhet. Lindblom 
påstår dock att det inte är ovanligt att det svenska rättssystemet, till en viss gräns, prioriterar 
brottsbekämpning som utgångspunkt.45 

 
41 Packer 1968, s. 166 ff. och 200.  
42 Lindblom 2006, s. 325.   
43 Se bland annat Ekelöf m.fl. 2016, s. 32 och Lindblom SvJT 1999, s. 627 ff. 
44 Ekelöf m.fl. 2016, s. 32.  
45 Lindblom SvJT 1999, s. 627 ff.  
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3. Hemlig teleavlyssning och överskottsinformation 

3.1 Allmänna principer för användningen av tvångsmedel 
I svensk rätt finns det fyra allmänna principer som måste vara uppfyllda för att tvångsmedel ska 
kunna användas. Den första principen är legalitetsprincipen, vilken är föreskriven i 1 kap. 1 § 
3 st. RF och innebär att tvångsmedel endast får användas med stöd av lag. Den andra principen 
är ändamålsprincipen och medför att användningen av tvångsmedel endast får ske för att 
uppfylla de ändamål vilka framgår av lagstiftningen. Principen innebär även att det inte är 
tillåtet att tvångsmedel används med ändamålet att aktivt försöka få fram 
överskottsinformation.46 Den tredje principen, behovsprincipen, innebär ett krav på att det 
måste finnas ett påtagligt behov av att använda tvångsmedlet och att resultatet som man vill 
uppnå med användandet inte kan uppnås med några andra mindre ingripande åtgärder. 
Proportionalitetsprincipen är den fjärde principen och innebär att arten, styrkan, räckvidden 
samt varaktigheten av en tvångsåtgärd måste stå i rimlig proportion med det ändamål som ska 
åstadkommas med åtgärden. Vid proportionalitetsbedömningen måste det intrång eller annan 
skada som tvångsmedlet innebär för den misstänkte beaktas. Vidare ska hänsyn även tas till 
indirekta följder ett användande kan ha, såsom exempelvis ett intrång i tredje mans enligt lag 
skyddade intressen.47  

3.2 Rättegångsbalkens regler  

3.2.1 Hemlig teleavlyssning  
Bestämmelsen i 27 kap. 18 § RB reglerar användningen av hemlig teleavlyssning och lyder 
enligt följande: 

 
”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. 

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation får användas vid en förundersökning om 

1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, 

2. brott som avses i 2 § andra stycket 2–7, 

3. försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 1 eller 2, om en sådan gärning är belagd 
med straff eller 

4. annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brottets straffvärde överstiger 
fängelse i två år. 

Ett tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation ger också rätt att vidta åtgärder som anges 
i 19 §.”

 
46 SOU 2018:61, s. 41 f.   
47 SOU 2018:61, s. 42.   
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Bestämmelsen om hemlig teleavlyssning ger polis och åklagare möjlighet att i hemlighet 
inhämta uppgifter som överförs i ett elektroniskt kommunikationsnät. Det är att bland annat 
mobiltelefoner, fast telefoni och IP-telefoni som kan avlyssnas. Utöver detta kan även e-
posttrafik, telefaxtrafik och överföringar från chattkanaler, hemsidor eller nyhetsgrupper bli 
föremål för avlyssning. Polis och åklagare kan således på dessa sätt få information om det 
aktuella brottet och personen eller personerna inblandade i en brottslig verksamhet. Avlyssning 
får avse uppgifter från en förfluten tid, om uppgifterna sparats av telefonoperatören och kan 
genomföras i realtid eller genom att inspelning sker samt avlyssnas senare. Det är dock inte 
tillåtet att avlyssna bakgrundssamtal.48 Enligt 27 kap. 20 § RB förutsätter tillämpningen av 27 
kap. 18 § RB att en person skäligen är misstänkt för ett brott och att det är av synnerlig vikt för 
utredningen att tvångsmedlet används. Innebörden av begreppet ”skälig misstanke” är inte 
definierat i lagens förarbeten.49 Det krävs dock att misstankarna är underbyggda av objektiva 
och således inte subjektiva omständigheter samt att dessa måste ha en viss styrka.50  

Möjligheten till att använda hemlig teleavlyssning kan sägas ha två syften: avlyssningen bidrar 
till en möjlighet att få information och utreda just det brott tvångsmedelsbeslutet grundar sig på 
samt säkerställa bevisning som i framtiden kan användas vid en eventuell rättegång.51 
Tvångsmedlet hemlig teleavlyssning har ett stort värde i förundersökningar som gäller planerad 
eller organiserad brottslighet. Anledningen bakom detta är att om mer än en person på något 
sätt är inblandad ökar chansen till att genom teleavlyssning och samtal få information om brottet 
samt vilka andra personer som är inblandade.52 Användningen av hemlig teleavlyssning kan ge 
upphov till problem eftersom det inte bara är den som är misstänkt för brott som avlyssnas, utan 
även andra personer som samtalar med den misstänkte. Detta medför att andra telefoner än de 
som den misstänkte använder även kan avlyssnas. På detta sätt kan teleavlyssningen generera 
överskottsinformation. 

3.2.2 Överskottsinformation  

I 27 kap. 23 a § RB regleras hur överskottsinformation vid hemlig teleavlyssning får användas 
för att inleda en förundersökning eller motsvarande utredning. Av förarbetena till bestämmelsen 
framgår att ”överskottsinformation är uppgifter som vid verkställande av tvångsmedel har 
kommit fram om annat än den brottslighet som har legat till grund för tillståndet”.53 Det kan 
således vara fråga om uppgifter som rör ett annat planerat eller begånget brott.54 Enligt 27 kap. 
23 a § 1 st. RB får överskottsinformation vid hemlig teleavlyssning användas för att utreda 
andra brott än brottet som låg till grund för tvångsmedelsbeslutet. Av 27 kap. 23 a § 3 st. RB 
framgår även att sådan information om förestående brott får användas för att förhindra brott. 
Det finns två alternativa rekvisit som måste vara uppfyllda för att överskottsinformation enligt 
paragrafens första stycke ska få användas för att utreda eller inleda en förundersökning 
beträffande brottet informationen avser. Ett alternativ är att det för det nya brottet är föreskrivet 

 
48 Lindberg kommentar till 27 kap. 18 § RB.   
49 Flyghed 2002, s. 73.  
50 Lindberg kommentar till 23 kap. 2 § RB.   
51 Westerlund 2013, s. 157.  
52 Prop. 1988/89:124, s. 37. 
53 Prop. 2013/14:237, s. 123.  
54 Flyghed 2002, s. 92.  
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fängelse i minst ett år och det kan antas att brottet inte endast leder till böter. Det andra 
alternativet är att det finns särskilda skäl.  

Om det förekommer överskottsinformation tillsammans med andra uppgifter som grundar 
misstanke om brott får informationen endast användas för att utreda brottet om de andra 
uppgifterna i sig är tillräckligt underlag för att inleda en förundersökning. Om de andra 
uppgifterna självständigt inte kan ligga till grund för inledandet av en förundersökning, får 
överskottsinformationen inte föranleda att en förundersökning inleds såtillvida att 
informationen inte uppfyller något av de alternativa rekvisiten. Rekvisitet särskilda skäl är 
uppfyllt om det finns ett väsentligt allmänt intresse som talar för att en utredning av brottet bör 
ske och att ett framtida åtal kan komma till stånd. Det ges i förarbetena exempel på brott som 
kan föranleda att det finns särskilda skäl att använda överskottsinformation för att utreda brott; 
förgripelse mot tjänsteman, övergrepp i rättssak och falsk angivelse. Särskilda skäl kan vidare 
även föreligga när överskottsinformationen avser ett ”brott vars svårhetsgrad kan variera 
avsevärt på grund av omständigheterna i det enskilda fallet men som i det konkreta fallet 
bedöms som ringa brott”. I förarbetena ges följande exempel: om polisen får uppgift om att en 
person besitter ett fåtal barnpornografiska bilder skulle brottet i det aktuella fallet kunna 
rubriceras som ringa. Polisen kan dock utifrån deras erfarenhet och på goda grunder misstänka 
att ett betydligt grövre brott begåtts, vilket kan vara ett undantagsfall som föranleder att det 
finns särskilda skäl för att inleda en förundersökning.55  

Bestämmelsen i 27 kap. 23 a § RB reglerar hur överskottsinformation får användas när hemlig 
teleavlyssning beslutats enligt 27 kap. 18 § RB. Informationen kan således användas för att 
utreda eller inleda en förundersökning om brott och läggas fram som bevis i en rättegång om 
tvångsåtgärden beslutats med stöd av lag. Överskottsinformation kan dock även framkomma 
vid en otillåten hemlig teleavlyssning, dvs. sådan som inte uppfyller kraven i 27 kap. 18 § RB. 
Om överskottsinformationen framkommit vid en avlyssning som inte skett med stöd i lag kan 
således 27 kap. 23 a § RB inte anses vara tillämplig. Mot bakgrund av detta kan bestämmelsen 
inte betraktas indirekt begränsa den bevisrättsliga användningen av olagligt framtagen 
överskottsinformation. Det har i lagstiftningen och rättstillämpningen således inte gjorts någon 
skillnad mellan sådan information som är olagligen eller lagligen åtkommen.56  

3.2.3 Överskottsinformation - tidigare överväganden och förslag 

Diskussionen beträffande i vilken utsträckning överskottsinformation ska få användas som 
bevisning har främst skett på grund av att användningen inte finns reglerad i lagen och 
ordalydelsen i 27 kap. 23 a § RB inte ger stöd för att överskottsinformation får användas som 
bevis.57 Justitiedepartementet föreslog i en promemoria år 2003 att det istället för 27 kap. 23 a 
§ RB borde införas en motsvarande bevisförbudsregel beträffande hanteringen av 
överskottsinformation. Ett förslag var att begränsa användningen av överskottsinformation som 

 
55 Prop. 2004/05:143, s. 51. 
56 Lundqvist 2017, s. 581.  
57 Lundqvist 2013, s. 125.  
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bevis när det för det aktuella brottet inte är föreskrivet fängelse i minst ett år och det kan antas 
att påföljden inte blir böter.58  

Det var främst två argument som framfördes av departementet för att begränsa användandet av 
överskottsinformation. För det första konstaterades att det kan finnas en risk för missbruk. Ett 
tillstånd om att använda ett hemligt tvångsmedel kan användas under en längre tid eller i större 
omfattning än vad som är behövligt, i syfte att få fram information om ett annat brott än det 
tillståndet grundar sig på.59 Det andra argumentet var skyddet av den personliga integriteten, 
vilket framgår av art. 8 EKMR och 2 kap. 6 § 2 st. RF. Justitiedepartementet betonade att 
integritetsintresset tar sikte på såväl den som blivit föremål för avlyssningen som andra 
personer. Det framfördes dock att intresset inte kan vägas mot individers intresse av att inte 
avslöjas som brottslingar.60  

Justitiedepartementets slutsats var att det med hänvisning till integritetsintresset eller till risken 
för missbruk inte fanns skäl till att reglera och begränsa användningen av överskottsinformation 
för att inleda förundersökning eller utreda brott. I fråga om att inskränka möjligheten till att 
använda överskottsinformation som bevis framförde departementet att det fanns övervägande 
skäl som talade för att sätta en nedre gräns så att informationen endast får användas när det 
gäller brott där utredningsintresset är av stor vikt. Som grund för detta påstående framfördes 
bland annat att det från olika utgångspunkter och allmänt sett inte framstår som rimligt att kunna 
åberopa överskottsinformation för att styrka brott av ringa beskaffenhet. Trots att en sådan gräns 
skulle medföra en viss begränsning i principen om fri bevisprövning framförde 
Justitiedepartementet att det inte fanns något egentligt behov av att tillåta en sådan användning. 
Mot bakgrund av detta konstaterade departementet att det bör införas ett bevisförbud av 
överskottsinformation gällande brott av ringa beskaffenhet.61 
 
Justitiedepartementets förslag behandlades av regeringen år 2004 i en proposition och 
avstyrktes. Regeringen ansåg att risken för missbruk var mycket liten och att detta i sig inte bör 
begränsa myndigheternas möjlighet till att använda överskottsinformation. Vidare framfördes 
följande: ”Det saknas skäl att mera allmänt ifrågasätta de brottsbekämpande myndigheterna, 
domstolarna eller andra kontrollorgan eller att misstänka att bestämmelserna om hemliga 
tvångsmedel avsiktligt tillämpas på ett sätt som står i strid med gällande regler”.62 
Integritetsintresset kunde enligt regeringen inte heller betraktas utgöra ett skäl för att begränsa 
användningen av överskottsinformation för att bevisa brott. Detta ansågs gälla oberoende av 
om informationen rör en individ som varit föremål för tvångsmedelsanvändningen eller en 
tredje person. Vad gäller integritetsintresset framförde regeringen, såsom Justitiedepartementet, 
att integritetsintresset inte innefattar brottslingars intresse av att inte avslöjas för brott.63 
 

 
58 Ds. 2003:13, s. 15.  
59 Ds. 2003:13, s. 65.   
60 Ds. 2003:13, s. 68 ff. 
61 Ds. 2003:13, s. 82 ff.  
62 Prop. 2004/05:143, s. 32 ff.  
63 Prop. 2004/05:143, s. 35.  
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Regeringen hänvisade till principen om fri bevisprövning och framförde att ett eventuellt 
bevisförbud skulle strida mot denna princip samt att mycket starka skäl krävs för undantag ska 
kunna göras. Vidare framfördes att ett bevisförbud kan ge upphov till en rad olika problem, 
såsom att domstolarna ibland i förhand skulle tvingas göra en bedömning beträffande 
rubriceringsfrågor eller av straffvärdet av en åtalad gärning. Eftersom dessa prövningar skulle 
behöva göras innan en huvudförhandling ägt rum, fanns det enligt regeringen en risk för att 
rätten ska uppfattas ha tagit ställning i målet redan i förväg. Det framfördes att ett införande av 
en begränsningsregel beträffande polisens och åklagares möjlighet till att använda 
överskottsinformation för att utreda brott istället skulle medföra att informationen, som inte får 
användas i utredningssyfte, inte heller kan läggas fram som bevisning. Enligt regeringen förelåg 
därför inget ”påtagligt behov” av att införa en bevisförbudsregel. Mot bakgrund av detta 
betraktades införandet av den nuvarande regleringen i 27 kap. 23 a § RB vara rimligare. 
Justitiedepartementets förslag om att på liknande sätt begränsa nyttjandet av 
överskottsinformation i bevishänseende avstyrktes.64 

3.3 Preventivlagens regler 

3.3.1 Hemlig teleavlyssning 
År 2007 trädde preventivlagen ikraft och ger idag polis samt åklagare möjligheten att i vissa 
fall använda hemlig teleavlyssning trots att misstanke om brott inte föreligger. Lagens 
huvudsyfte är att skapa ett utrymme för att vidta tvångsåtgärder för att förhindra och förebygga 
vissa allvarliga brott. Regleringen har således ett preventivt syfte. Om det finns förutsättningar 
för att inleda en förundersökning, dvs. skälig misstanke om brott föreligger, tillämpas istället 
tvångsmedelsbestämmelserna i RB.65 Av väsentlig betydelse är att preventivlagen inte 
innehåller några självständiga tvångsmedel. Lagen anger istället vilka förutsättningar som krävs 
för att vissa tvångsmedel enligt RB ska kunna användas utanför utredningar och 
förundersökningar.66 Preventivlagen infördes i svensk rätt främst för att tillgodose 
Säkerhetspolisens behov av att kunna använda hemliga tvångsmedel och bekämpa de brott som 
faller inom lagens tillämpningsområde.67 

Enligt 1 § preventivlagen kan hemlig teleavlyssning användas ”om det med hänsyn till 
omständigheterna finns en påtaglig risk för att en person kommer att utöva brottslig 
verksamhet”. En påtaglig risk för att någon kommer att begå brott föreligger om risken inte är 
oklar och obetydligt avlägsen. Det ska vara fråga om en klar och konkret risk som inte bygger 
på något subjektivt antagande.68 Lagen kan enligt 1 § endast tillämpas när risken avser särskild 
allvarlig brottslighet såsom vissa högmålsbrott, brott mot Sveriges säkerhet, allmänfarliga brott 
och terroristbrott. I förarbetena till bestämmelsen framfördes att dessa brott anses utgöra ett hot 
mot Sveriges demokratiska samhällssystem.69  

 
64 Prop. 2013/14:237, s. 36 f.  
65 Prop. 2005/06:177, s. 75 och 84.  
66 Prop. 2013/14:237, s. 101. 
67 Prop. 2005/06:177, s. 37.  
68 Prop. 2013/14:237, s. 106 
69 Prop. 2005/06:177, s. 40.  
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3.3.1 Överskottsinformation 

Enligt 12 § preventivlagen får överskottsinformation som omfattas av ett tillstånd om hemlig 
teleavlyssningen enligt nyss nämnda lag användas för att förhindra alla typer av konkreta och 
planerade brott.70 Utöver detta får uppgifterna, enligt paragrafens andra stycke, nyttjas för att 
utreda brott under två alternativa förutsättningar. Enligt 12 § 2 st. 1 p. preventivlagen krävs att 
informationen avser något av de särskilt allvarliga brotten som faller inom lagens 
tillämpningsområde eller ett straffbelagt försök, förberedelse eller stämpling till ett sådant brott. 
Andra punkten i nyss nämnda bestämmelse föreskriver att överskottsinformation också kan 
användas för att utreda ett annat brott om fängelse i minst tre år är föreskrivet för brottet. 
Möjligheten att använda överskottsinformation från hemliga tvångsmedel enligt 12 § 
preventivlagen är således snävare än vad som är tillåtet enligt RB.  

3.3.2 Överskottsinformation - tidigare överväganden och förslag 

Justitiedepartementet lade år 2005 fram en promemoria71 till regeringen och föreslog en 
reglering beträffande att under vissa förutsättningar kunna använda tvångsmedel i ett preventivt 
syfte. I samband med att promemorian lades fram till regeringen bifogades ett lagförslag om 
hur hanteringen av överskottsinformation skulle regleras i preventivlagen. 
Justitiedepartementet föreslog att sådan information, som framkommit genom användningen av 
tvångsmedel enligt lagen, under vissa förutsättningar skulle få användas för att inleda en 
förundersökning eller utredning om det brott informationen avser. Ett krav enligt förslaget var 
dock att det för brottet är föreskrivet fängelse i ett år eller mer och det kan antas att brottets 
påföljd inte endast blir böter eller om det finns särskilda skäl. Överskottsinformation om 
förestående brott skulle enligt förslaget få användas för att förhindra brott. 
Justitiedepartementets förslag motsvarade i stor del den nuvarande regleringen i 27 kap. 23 a § 
RB beträffande användningen av överskottsinformation vid hemliga tvångsmedel.72 
 
I en proposition73 år 2006 behandlade regeringen Justitiedepartementets förslag. Regeringen 
framförde bland annat att om förslaget genomförs, kan det resultera i att en ny metod för att 
utreda brott skapas, vilket inte är avsikten med lagen. Mot bakgrund av detta konstaterades att 
det fanns starkare skäl som talade för att den allra allvarligaste brottsligheten utreds och lagförs, 
oberoende av hur informationen om brottet inhämtats. Överskottsinformation om lindrigare 
brott än de som preventivlagen omfattar ansåg regeringen inte bör kunna användas för att utreda 
brott.74 Mot bakgrund av detta föranledde propositionen en lagändring som innebar att 
överskottsinformation enligt preventivlagen skulle få användas för att utreda de särskilt 
allvarliga brotten som fanns föreskrivna i lagen och försök, förberedelse eller stämpling till 
sådana brott. Informationen skulle vidare enligt lagen även få användas för att förhindra ett 
förestående brott.75  
 

 
70 Lindberg kommentar till 12 § preventivlagen.  
71 Ds. 2005:21.  
72 Prop. 2005/06:177, Bilaga 3, s. 104. Förslaget är en tillkommande del som inte behandlades i Ds. 2005:21.  
73 Prop. 2005/06:177.  
74 Prop. 2005/06:177, s. 70. 
75 SFS 2007:979.  
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Regleringen beträffande hanteringen av överskottsinformation enligt preventivlagen ändrades 
med anledning av en proposition som överlämnades till riksdagen år 2014. I denna föreslog 
regeringen en ändring som skulle innebära att överskottsinformation, som framkommit vid en 
hemlig tvångsåtgärd enligt lagen, skulle få användas för att utreda ett annat brott om brottet har 
minst tre års fängelse i straffskalan.76 Skälen bakom regeringens förslag var bland annat att en 
kartläggning hade gjort av den tidigare regleringen. I kartläggningen hade det framkommit att 
användningen av preventiva tvångsmedel vid flera tillfällen hade genererat 
överskottsinformation om mycket allvarliga brott som exempelvis mord, grov misshandel, 
människohandel, vapenbrott och våldtäkt. Dessa uppgifter kunde dock inte användas för att 
utreda eller inleda förundersökning om brotten, vilket hämmade brottsbekämpningen. 
Regeringen betonade dock i sitt resonemang att den personliga integriteten också måste 
tillmätas betydelse vid utformningen av en reglering.77 Mot bakgrund av detta infördes 12 § 2 
st. 2 p. i preventivlagen, som idag föreskriver att överskottsinformation får användas för att 
utreda ett brott om brottets straffskala har fängelse i tre år eller därutöver.78  
 
År 2017 tillsatte regeringen en särskild utredare med uppdrag att granska vilka 
rättssäkerhetsgarantier och mekanismer som föreligger i syfte att skydda individens personliga 
integritet vid preventiv tvångsmedelsanvändning för särskilt allvarlig brottslighet. År 2018 
överlämnades ett slutbetänkande79 av Utredningen om rättssäkerhetsgarantier vid 
användningen av vissa tvångsmedel. I betänkandet behandlades frågan om den bevisrättsliga 
hanteringen av olagligt åtkommen överskottsinformation men ett förslag lämnades inte i detta 
avseende. Det framfördes att det råder fri bevisprövning i svensk rätt, varför det inte finns något 
förbud att använda överskottsinformation som tillkommit på ett otillåtet sätt som bevis. Vidare 
konstaterades att EKMR inte heller sätter hinder för användningen. Mot bakgrund av detta 
ansågs det inte finnas något skäl att införa ett bevisförbud vad gäller överskottsinformation som 
framkommit vid en otillåten användning av hemliga tvångsmedel.80  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
76 Prop. 2013/14:237, s. 122.  
77 Prop. 2013/14:237, s. 127 f.  
78 SFS 2014:1421.  
79 SOU 2018:61.  
80 SOU 2018:61, s. 136 och s. 239.  
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4. Individens rättigheter  
Den 1 januari 1995 inkorporerades EKMR i svensk lag81 och har idag samma ställning som 
svensk rätt. Rättigheterna i konventionen och RF kan således tillämpas samtidigt. I 2 kap. 19 § 
RF föreskrivs att det är otillåtet att meddela lag eller annan föreskrift i strid med EKMR. Av 
väsentlig betydelse är att EKMR ska betraktas som en helhet och samtliga bestämmelser bör 
tolkas på ett sätt som medför att konventionen i sin helhet får en rimlig innebörd. Konventionens 
rättigheter är en minimistandard och tolkningen av denna måste ske mot bakgrund av den 
samhälleliga utvecklingen. Vidare ska proportionalitetsprincipen genomsyra 
konventionstolkningen.82 Det är Europadomstolen som behandlar frågor beträffande tolkningen 
och tillämpningen av EKMR. Domstolen prövar kränkningar av konventionens rättigheter och 
har som uppgift att fastställa gällande rätt samt tillämpa EKMR på enskilda fall.83 Domstolen 
kan inte upphäva ett beslut eller en dom som ett land meddelat. Den berörda staten är dock 
bunden av Europadomstolens dom och i de fall då domstolen meddelat att en överträdelse av 
konventionen har skett måste staten rätta sig efter domen och se till att överträdelsen upphör.84  
 
De stater som har ratificerat EKMR har en skyldighet att garantera varje medborgare de fri- och 
rättigheter vilka följer av konventionen. Detta innefattar en såväl negativ som positiv 
skyldighet. Den negativa skyldigheten innebär att den svenska staten måste avstå från 
handlingar eller lagstiftningar som medför att någon rättighet enligt EKMR kränks. Den 
positiva skyldigheten innebär att staten måste upprätthålla de rättigheter som följer av 
konventionen. Det ska således finnas lagstiftning som garanterar den enskildes rättigheter. Om 
en rättighet har blivit kränkt ska även den ansvarige individen lagföras och straff utdömas 
gentemot denne.85   

4.1 Den personliga integriteten och privatlivet 

4.1.1 Gällande rätt 
Art. 8 EKMR är främst av betydelse för hanteringen av överskottsinformation vid hemlig 
teleavlyssning. Artikeln stadgar ett skydd för den privata sfären, vilket innefattar rätten till 
respekt för varje individs privat- och familjeliv samt hem och korrespondens. Syftet med 
rättigheten är främst att skydda samhällets medborgare mot godtyckliga ingripanden från 
statens sida. Enligt art. 8.2 EKMR kan skyddet under vissa förutsättningar inskränkas med stöd 
av lag. Kraven som uppställs är bland annat att inskränkningen måste vara nödvändig och 
tillgodose nödvändiga behov i ett demokratiskt samhälle. Vidare måste även syftet med 
begränsningen vara proportionerligt i förhållande till ingreppet i rättigheten. Lagen ska, genom 
att vara tillgänglig och tillräckligt tydlig, tillgodose individers rättssäkerhet samt skydda dem 
mot godtycke. Skyddet enligt artikeln innebär särskilt att lagstiftaren ska undvika att begränsa 
den privata sfären. Kravet innebär också att lagstiftarens underlåtenhet att vidta positiva 

 
81 SFS 1994:1219.  
82 Åklagarmyndigheten RättsPM 2012:5, s. 5.  
83 Art. 32 EKMR.  
84 Ehrenkrona SvJT 1999, s. 493. 
85 Lundqvist 2017, s. 165.  
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åtgärder för att förebygga intrång i skyddet enligt artikeln kan innebära att rättigheten kränks. 
För att undvika detta räcker det att lagstiftaren vidtar rimliga åtgärder, såsom att genom 
lagstiftning förhindra konventionsbrott.86 
 
I 2 kap. 6 § 1 st. RF föreskrivs den enskildes integritetsskydd och skyddet mot bland annat 
hemliga tvångsmedel. Enligt paragrafens andra stycke är individen skyddad mot betydande 
integritetsintrång som sker utan samtycke och innebär en kartläggning eller övervakning av 
individens personliga förhållanden. Legalitetsprincipen framgår i 1 kap. 1 § 3 st. RF och gäller 
i relation till medborgarnas rättigheter. Såsom tidigare nämnts innebär detta att tvångsmedel 
endast får användas om lagstöd föreligger. Skyddet mot intrång i den personliga integriteten 
kan enligt förutsättningarna i 2 kap. 20 och 21 §§ RF begränsas genom lag. Enligt dessa 
bestämmelser krävs att syftet med begränsningen är att tillgodose ändamål som är godtagbara i 
det demokratiska samhället. Inskränkningen får inte gå utöver vad som är nödvändigt med 
hänsyn till det ändamål som ligger bakom denna och inte heller utgöra ett hot mot den fria 
åsiktsbildningen. Vidare får den inte heller enbart grunda sig på religiös, politisk, kulturell eller 
någon annan sådan åskådning.  

4.1.2 Användningen av överskottsinformation 

Det har ifrågasatts huruvida 2 kap. 6 § RF eller art. 8 EKMR ställer krav på lagstöd beträffande 
hur och i vilken utsträckning överskottsinformation får användas som bevis. Vad gäller detta 
har det framförts att RF:s bestämmelser främst tar sikte på de åtgärder som används för 
inhämtande av uppgifter om individer, dvs. hemliga tvångsmedel. I förarbetena till 2 kap. 6 § 
RF berörs inte frågan om utnyttjande av överskottsinformation som erhållits genom hemliga 
tvångsmedel. Trots att regleringen inte direkt uppställer krav beträffande hanteringen av sådan 
information har det ansetts, mot bakgrund av syftet med integritetsskyddet, lämpligast att 
reglera hur och i vilken omfattning överskottsinformation som framtagits via hemliga 
tvångsmedel får utnyttjas för att utreda brott.87  
 
Europadomstolen har behandlat frågan om när användningen av överskottsinformation kan 
strida mot art. 8 EKMR och vilka krav som ställs för att ett ingrepp i rättigheten ska vara 
berättigat. I doktrinen har det framförts att domstolen ställer krav på att det ska finnas en 
lagstiftning i nationell rätt som föreskriver vilka villkor som gäller för att använda information 
som framkommit vid användningen av tvångsmedel. I domstolens praxis görs dock inte någon 
skillnad mellan överskottsinformation som åtkommits lagligen eller olagligen.88 
Europadomstolen har i ett flertal mål behandlat den bevisrättsliga hanteringen av 
överskottsinformation vid hemlig teleavlyssning i relation till den personliga integriteten. Två 
av dessa kommer följaktligen att presenteras.  

 
Koppmålet89 handlade om klaganden Kopp som var advokat i Zürich. På grund av misstanke rörande viss 
ekonomisk brottslighet beslöts om hemlig teleavlyssning beträffande bland annat Kopps telefoner. Vad som 

 
86 Danelius 1997, s. 221.  
87 Prop. 2004/05:143, s. 26 f.  
88 Lundqvist 2017, s. 581. 
89 Kopp mot Schweiz, Europadomstolens dom den 25 mars 1998.  
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hade blivit föremål för avlyssning var dock både Kopps telefon och de telefoner som användes i hans 
advokatverksamhet. Detta hade skett på grund av att man hoppats på att, genom hans telefonlinjer, få tillgång 
till betydelsefull information. Frågan som aktualiserades i Europadomstolen var om den hemliga 
teleavlyssningen av Kopps telefoner stred mot art. 8 EKMR om rätten till skydd för privatliv och 
korrespondens. Vidare behandlades även om ingreppen var tillåtliga med stöd av art. 8.2 EKMR.   
 
Europadomstolen framförde att den aktuella teleavlyssningen grundades på schweizisk lag. Domstolen 
konstaterade dock att kravet på lagstöd vid inskränkningar av rättigheterna i EKMR även innefattar att 
bestämmelserna måste vara tillräckligt klara för att uppnå en rimlig nivå av förutsebarhet i rättstillämpningen. 
I den schweiziska lagen fanns det regler beträffande en advokats möjlighet till att inte vittna om uppgifter som 
anförtrotts honom genom hans advokatverksamhet. Den domstol som i det aktuella fallet hade medgivit 
teleavlyssningen av Kopps telefoner hade också föreskrivit i beslutet att advokatsamtal inte skulle avlyssnas. 
Det genomfördes dock avlyssningar på samtliga av Kopps telefoner. I praktiken fanns det inte heller några 
regler om hur man skulle skilja mellan samtal beträffande advokatverksamheten och sådana som rörde andra 
angelägenheter. Denna bedömning hade anförtrotts en tjänsteman som arbetade vid postförvaltningen och 
uppgiftens fullgörande hade inte kontrollerats av någon domstol. Mot bakgrund av detta fann Europadomstolen 
att den schweiziska lagen inte tillräckligt tydligt reglerade hur myndigheterna skulle fullgöra deras uppgifter 
vad gäller teleavlyssningen och hur långt de fick gå. Kopp hade därför fått rätten till skydd för privatlivet och 
korrespondens kränkt, varför domstolen konstaterade att det förelåg ett brott mot art. 8 EKMR.    

 
Av Koppmålet framgår att en otillåten inskränkning i art. 8 EKMR inte endast föreligger om 
den nationella rätten helt saknar bestämmelser om hemlig teleavlyssning. Domstolen ställer 
även krav på att sådana bestämmelser måste reglera hur överskottsinformation ska hanteras och 
att dessa inte får vara alltför allmänt eller otydligt utformade. I detta avseende har 
Europadomstolen också beaktat huruvida den aktuella lagstiftningen innehåller regler som 
skyddar tredje personer som blir föremål för avlyssning när en annan person står under hemlig 
teleavlyssning.  
 

Amannmålet90 rörde klaganden Amann, en schweizisk affärsman som sålde hårborttagningsprodukter. Amann 
hade blivit uppringd av en kvinna som arbetade på sovjetiska ambassaden och ville beställa en produkt från 
honom. Ambassadens telefon var dock avlyssnad på grund av en brottsmisstanke beträffande en annan person 
som var anställd på ambassaden. Kvinnan som hade ringt till Amann var därför en tredje person som avlyssnats 
och Amann betraktades vara en fjärde person. Efter samtalet mellan Amann och kvinnan framställdes ett 
registerkort över honom, vilket senare registerfördes hos schweiziska Säkerhetspolisen. Av kortet framgick att 
Amann stod misstänkt för spioneri. I den schweiziska lagen fanns det endast lagstöd för tillåtligheten att 
avlyssna en person och regler beträffande hur uppgifterna från avlyssningar fick användas.  
 
Europadomstolen konstaterade att det saknades lagregler i Schweiz beträffande vilka försiktighetsmått som var 
nödvändiga att vidta för att skydda en fjärde person som blivit avlyssnad. Mot bakgrund av detta framförde 
domstolen att förfarandet stred mot kravet på att rätten till privatliv i art. 8 EKMR endast får begränsas med 
stöd i lag. Europadomstolen konstaterade vidare att ett intrång i rätten till privatliv är acceptabelt om 
begränsningen skett med stöd av nationell lag och för att uppfylla de ändamål som föreskrivs i artikeln samt är 
nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Domstolen fann vidare att registerlagstiftningen i Schweiz varken var 
tillgänglig, förutsebar eller specificerad och innebar därför inte att skyddet mot intrång i privatlivet kunde 
tillgodoses. Mot bakgrund av detta konstaterade Europadomstolen att användningen av 
överskottsinformationen för upprättandet av registerkortet stred mot art. 8 EKMR.  

 

 
90 Amann mot Schweiz, Europadomstolens dom den 16 februari 2000.  
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Av Amannmålet framgår, såsom i Koppmålet, att en slumpmässig teleavlyssning av andra 
personer än de som blir föremål för hemliga tvångsåtgärder utgör en otillåten inskränkning av 
art. 8 EKMR, om den nationella rätten inte innehåller bestämmelser som berör hanteringen av 
överskottsinformation. När andra personer än den som blivit föremål för en tvångsåtgärd 
slumpmässigt blivit avlyssnade och information om annan brottslighet framkommit bör således 
positiva lagregler angående användningen av överskottsinformationen finnas, i syfte att skydda 
dessa personer. I Amannmålet belyser Europadomstolen även kravet på att medlemsstaterna 
ska ha en tillräckligt tillgänglig, förutsebar och specificerad lagstiftning om denna innebär ett 
intrång i privatlivet. Dessa krav uppställs främst för att individen ska ha möjlighet till att såväl 
förutse konsekvenserna av sitt handlande som att ändra sitt handlande. 

4.2 En rättvis rättegång 

4.2.1 Gällande rätt 
Art. 6 EKMR tillgodoser varje individ rätten till en rättvis rättegång. I straffprocessen är rätten 
till en rättvis rättegång en viktig grundsten och skyddar exklusivt den tilltalade. Art. 6 EKMR 
är dock ingen bevisrättslig regel, utan uppställer istället rättigheter och principer som är av 
betydelse i förhållande till bevisrätten. Vad gäller medlemsstaternas bevisrätt har 
Europadomstolen lämnat en relativ stor s.k. margin of appreciation till varje medlemsstat. Detta 
ger staterna ett utrymme att vid implementeringen och tillämpningen av EKMR begränsa 
rättigheterna samt bestämma i vilken utsträckning ett intrång är nödvändigt för att tillgodose ett 
samhälleligt intresse.91  Det finns flera viktiga principer som inbegrips i art. 6 EKMR. Några 
av dessa ska följaktligen ska presenteras.  
 
Oskuldspresumtionen framgår av artikeln och är en betydelsefull straffprocessuell princip. 
Presumtionen innebär, såsom tidigare nämnts, att den som är misstänkt för brott ska anses som 
oskyldig tills dess att skuldfrågan avgjorts och motsatsen bevisats. Vad gäller bevisrätten finns 
två viktiga rättigheter som följer av oskuldspresumtionen, rätten till tystnad och rätten att inte 
belasta sig själv. Av presumtionen följer också åklagarens bevisbörda och straffprocessens höga 
beviskrav, dvs. att det ska vara ”ställt utom rimligt tvivel” att den tilltalade har begått ett brott 
för att en fällande dom ska kunna aktualiseras.92 Kontradiktionsprincipen är en starkt 
vedertagen princip som medför att den tilltalade i en rättegång ska ha en rätt till att bemöta 
anklagelserna som riktats mot honom eller henne. I bevishänseende innebär detta att all 
bevisning måste kommuniceras till den tilltalade.93 Åklagaren har således en skyldighet att 
tillgängliggöra all bevisning för försvaret. Utöver oskuldspresumtionen och 
kontradiktionsprincipen är även principen om likställdhet mellan parterna en princip som följer 
av artikeln. Denna innebär en likabehandling av parterna i en process, varför den ena parten 
inte ska gynnas på bekostnad av den andra. Den tilltalade får således inte ha sämre 
förutsättningar än åklagaren vad gäller möjligheten att föra sin talan i rättegången. Det råder 

 
91 Se Danelius 1997, s. 223 f., Allan mot Förenade Kungariket, Europadomstolens dom den 5 november 2002 p. 
42 och Prop. 2004/05:143, s. 35 samt SOU 2018:61, s. 83. 
92 Se NJA 1980 s. 725 och Nowak 2003, s. 31 ff.  
93 Danelius 2012, s. 169.  



 

 22 

dock som utgångspunkt i brottmål redan en obalans mellan den tilltalade och åklagaren, 
eftersom polis samt åklagare bland annat kan använda sig av straffprocessuella tvångsmedel. 
Mot bakgrund av detta kan det vara nödvändigt att andra processuella åtgärder, som verkar till 
fördel för den tilltalade, vidtas i syfte att kompensera individen.94  
 
I 2 kap. 11 § 2 st. RF föreskrivs även rätten till en rättvis rättegång. Rättigheten garanterar den 
enskilde rättssäkerhet och ställer också krav på att rättegången ska ske inom skälig tid, vara 
opartisk och oavhängig samt offentlig. För att en rättegång ska anses vara rättvis krävs också 
att parterna är likställda i det kontradiktoriska förfarandet och att individen har en rätt att bli 
hörd. Detta innefattar således rätten till att få tillgång till processmaterialet och möjligheten till 
att kommentera samt ifrågasätta materialet under rättegången.95 Av förarbetena till 
bestämmelsen framgår att begreppet rättvis infördes i lagen mot bakgrund av inkorporeringen 
av EKMR.96 Syftet med införandet av begreppet var dock att regleringen skulle ges en större 
betydelse än art. 6 EKMR. Artikeln i EKMR gäller endast när den enskildes grundläggande 
rättigheter och skyldigheter eller brottsliga anklagelser blir föremål för domstolsprövning. RF:s 
bestämmelse reglerar däremot den enskildes rätt till en rättvis rättegång i alla typer av mål som 
prövas i domstol.97  

4.2.2 Användningen av överskottsinformation 

Användningen av överskottsinformation som bevis i relation till rätten till en rättvis rättegång 
har behandlats i förarbeten, praxis och doktrin. Europadomstolens och HD:s praxis beträffande 
detta ska senare presenteras i framställningen, varför frågan inte berörs i någon stor omfattning 
under detta avsnitt. Vad som dock kan vara betydelsefullt att nämna är det faktum att art. 6 
EKMR inte ställer krav på medlemsstaternas bevisrättsliga regleringar och reglerar inte vilka 
bevis som ska tillåtas under en rättegång. Det som främst synes vara av betydelse för att 
rättigheten ska anses tillgodosedd är om rättegången i sin helhet har varit rättvis och parterna 
haft möjlighet till att ifrågasätta trovärdigheten samt tillförlitligheten av 
överskottsinformationen som lagts fram i ett mål. Ytterligare omständigheter som kan vara av 
betydelse är huruvida det varit möjligt att förhöra ansvarig polis och om det varit fråga om 
otillåtet framtagen information som varit den enda bevisningen som medfört en fällande dom.98 
I praxis har det inte gjorts någon stor skillnad i bedömningen av överskottsinformation som 
framkommit vid en tillåten respektive otillåten hemlig teleavlyssning. Domstolarnas 
resonemang tyder på en stor flexibilitet vad gäller när en rättegång ska anses rättvis om 
överskottsinformation ska läggas till grund för domen.99

 
94 Danelius 2012, s. 201.  
95 Prop. 2009/10:80, s. 251 f.  
96 Prop. 2009/10:80, s. 158 ff. 
97 Prop. 2009/10:80, s. 162.  
98 Se Khanmålet som presenteras under avsnitt 5.3, Vapenmålet som presenteras under avsnitt 5.4 och SOU 
2018:61, s. 76.  
99 Lundqvist 2017, s. 167. 
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5. Den fria bevisprövningen 

5.1 Reglering och innebörd 
Principen om fri bevisprövning finns föreskriven i 35 kap. 1 § 1 st. RB och lyder följande: 
”Rätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra, vad i målet är 
bevisat.”. Den fria bevisprövningen innebär att domaren, med vissa begränsningar, kan grunda 
sin bedömning på i princip allt som påverkar hens uppfattning. Det kan även vara fråga om 
omständigheter som inte härrör från de i RB beskrivna bevismedlen.100 Trots regleringen i 35 
kap. 1 § 1 st. RB har bestämmelsen i praktiken inte inneburit ett hinder för lagstiftaren att 
begränsa bevisprövningen. Olika riktlinjer för bevisprövningen har också behandlats i 
förarbetena och doktrin. Vidare har det i den juridiska doktrinen och praxis utvecklats 
bevisprövningsmetoder101, vilka kan sägas begränsa den fria bevisprövningen. Det är således 
värt att ha i åtanke att även om bevisprövningen formellt sätt är fri finns det både implicita och 
explicita begränsningar, vilket i praktiken medför att prövningen inte är helt fri.  
 
Den fria bevisprövningen ska inte ge utrymme för rättstillämparen att efter eget skön pröva och 
värdera bevisningen i ett mål. Principen kan därför sägas vara baserad på fyra grundstenar.102 
För det första ska bevisprövningen vara grundad på rationella skäl. Domarens prövningar, 
övertygelser och avgöranden får inte vara subjektivt grundade. Detta innebär bland annat att 
politiska eller moraliska åsikter, fördomar och egenformulerade erfarenhetssatser inte får 
förekomma i bevisprövningen.103 Övertygelserna måste vara objektiva och domarens skäl ska 
kunna godtas av andra förnuftiga personer.104 Ofta spelar allmänna erfarenhetssatser en mycket 
viktig roll vid bevisvärderingen. Dessa kan förenklat sägas utgöra rättens kunskap och 
iakttagelser om omständigheter som grundar sig på allmänna erfarenheter.105 Vid användandet 
av dessa finns dock en risk att domaren väger in kunskap och livserfarenheter som är personliga, 
vilket inte alltid behöver betyda att dessa representerar situationen som målet gäller.106 Den 
andra grundstenen innebär att en analys ska göras av samtliga enskilda bevis. Domaren får 
således inte grunda avgörandet på det totala intrycket av materialet som förekommit i målet. 
Rätten ska gå igenom de enskilda bevisen och pröva dem enskilt. Det finns en risk att domaren 
försöker underlätta arbetet genom att beakta helheten istället för varje bevis för sig. Detta kan 
medföra att hen kommer till oriktiga slutsatser.107  
 
Den tredje grundstenen innebär att prövningen ska bygga på processmaterialet. Vad som är 
processmaterialet i en rättegång föreskrivs i 17 kap. 2 § och 30 kap. 2 § RB, vilka ger uttryck 

 
100 Bevismedlen finns föreskrivna i RB:s tredje avdelning och är exempelvis skriftligt bevis, vittne, syn m.m.  
101 Några av dessa är bevisvärdemetoden, bevistemametoden och hypotesmetoden. Dessa behandlas dock inte 
inom ramen för denna framställningen. Se Diesen 2015, s. 36 och 197. 
102 NJA II 1943 s. 445.  
103 Diesen 2015, s. 52 ff.  
104 SOU 1938:44, s. 378. 
105 Nordh 2013, s. 42 ff.  
106 Nordh 2013, s. 39. 
107 Nordh 2013, s. 39 f. och SOU 1938:44, s. 38 samt 377 f.   
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för omedelbarhetsprincipen. Av dessa bestämmelser framgår att om ett mål avgjorts efter 
huvudförhandling är processmaterialet det som förekommit vid förhandlingen. Avgörs istället 
ett mål utan huvudförhandling, ska avgörandet grundas på handlingarnas innehåll och det 
övriga som framkommit i målet. Domstolen är således begränsad till att endast beakta vad som 
ingetts i målet och får inte på andra sätt söka skaffa sig vetskap om andra relevanta 
omständigheter. Domaren får dock ta hänsyn till allmänt veterliga omständigheter, 
erfarenhetssatser, sakkunskaper eller ortskännedom som denne innehar. Vidare kan domstolen 
beakta ostridiga omständigheter som exempelvis faktiska förhållanden som är rådande utan att 
parterna behöver föra bevisning gällande dessa.108  
 
Den fjärde grundstenen innebär att prövningen ska redovisas i domskälen. Domaren har en 
skyldighet att både för sig själv och allmänheten motivera vilka skäl som lagts till grund för 
övertygelsen samt utgången i ett mål. Domsskrivningen kan sägas för allmänheten utgöra en 
kontroll av om rättens tankegångar och slutsatser i målet är hållbara. Den fjärde grundstenen är 
därför av väsentlig betydelse i förhållande till allmänhetens förtroende för domstolarnas 
verksamhet. Genom att skriftligt motivera hur bevisprövningen skett kan både styrkor och 
brister i argumentationen synliggöras. Det är dock inte ovanligt att domstolens redovisning av 
domskälen inte är tillfredsställande, genom att exempelvis slutsatserna endast redovisas utan 
att man vet hur rätten kommit fram till dessa.109 Detta har varit fallet i ett av de två målen som 
HD behandlat beträffande den bevisrättsliga hanteringen av överskottsinformation, vilket 
följaktligen ska presenteras. 
 

Advokatmålet110 rörde en advokat som hade blivit förordnad till offentlig försvarare för klienten C som var 
häktad med restriktioner. Restriktionerna medförde att klienten inte fick ha kontakt med omvärlden. Advokaten 
hade befordrat information till en utomstående person från den häktade. Hur man hade kommit till kännedom 
om detta var genom att den utomstående personen hade varit misstänkt för grovt narkotikabrott och därför 
blivit föremål för hemlig teleavlyssning. Vid avlyssningen framkom således överskottsinformation från 
advokaten, vilket var en tredje person. Mot bakgrund av detta uteslöts advokaten ur Sveriges advokatsamfund 
av dess disciplinnämnd. Detta hade skett efter att ärendet, genom att en tingsrätt hade översänt ett beslut om 
att advokaten skulle entledigas som offentlig försvarare, anhängiggjorts hos Advokatsamfundets 
disciplinnämnd. Frågan som aktualiserades i HD var huruvida överskottsinformation från teleavlyssning utan 
lagstöd får användas för ett annat syfte än det som legat till grund för tvångsmedelsbeslutet. Domstolen 
ifrågasatte huruvida art. 8 EKMR utgjorde ett hinder mot detta. Eftersom disciplinnämnden, som beslutat om 
advokatens uteslutning, hade behandlat ärendet efter underrättelse från domstolen framförde HD att det måste 
antas att nämndens hantering av informationen inte inneburit en kränkning av EKMR. Mot bakgrund av detta 
stred användningen av överskottsinformationen i ifrågavarande fall inte mot art. 8 EKMR.   

 
Vad gäller Advokatmålet ger domskälen inte mycket vägledning i fråga om vad som medförde 
att överskottsinformationen kunde resultera i advokatens uteslutande ur advokatsamfundet. HD 
framförde endast att informationen kan läggas till grund för detta på grund av att 
disciplinnämnden behandlat ärendet efter underrättelse från tingsrätten. Domstolens 
konstaterande torde innebära att tingsrättens underrättelse på något sätt medfört att 
användningen inte stred mot art. 8 EKMR. Hur bevisningen skulle värderas diskuterades inte. 

 
108 Nordh 2013, s. 40 f. 
109 Nordh 2013, s. 41 f. 
110 NJA 2001 s. 535. 
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Vad gäller Advokatmålet är domskälen bristfälliga, eftersom HD inte motiverat hur de kommit 
fram till att överskottsinformationen kunde läggas till grund för advokatens uteslutning ur 
advokatsamfundet. Det finns fog att rikta kritik mot domstolens avgörande.  
 
Vad som kan vara värt att nämna angående den fria bevisprövningen är att det finns flera för- 
och nackdelar med principen. En fördel är att processen i praktiken kan underlättas eftersom 
rätten i högre grad fokuserar på att värdera samtliga bevis som presenterats. Vidare även att 
allmänhetens intresse av att finna den materiella sanningen vid en rättegång tillgodoses. Vad 
som kan ställas mot dessa fördelar är dock rättsordningens starka princip om rättssäkerhet till 
förmån för den tilltalade i en rättegång. Det synes inte föreligga något hinder mot att i större 
utsträckning kritisera den fria bevisprövningen, om denna för den enskilde i specifika fall utgör 
ett rättssäkerhetsproblem.111 Om prövningen exempelvis finns redovisad i domskälen på ett 
bristfälligt sätt så blir rättstillämpningen inte förutsebar för individen, vilket i sin tur påverkar 
individens möjligheter till att anpassa sitt handlande utifrån gällande rätt.  

5.2 Begränsningar 
Undantag från principen om fri bevisprövning finns föreskrivna i 35 kap. 7 § RB. I 
bestämmelsen framgår det att domstolarna bland annat vid tre olika fall har möjlighet att avvisa 
bevisning. För det första kan avvisning ske om omständigheten som parten vill bevisa inte har 
relevans i målet. För det andra kan rätten avvisa ett bevis som rätten anser inte behövs i målet, 
som exempelvis när omständigheten som parten vill bevisa är erkänd av motparten. För det 
tredje kan även bevis som framgår vara uppenbart verkningslösa avvisas. Ett exempel på detta 
är om en part åberopar något i chikanöst syfte eller om bevisningen helt kan anses sakna värde. 
Av doktrin framgår att paragrafen bör tillämpas med försiktighet och urskillning, eftersom det 
bland annat kan vara svårt att i förväg bedöma vilket värde ett bevis i ett senare skede kan få.112  
 
Det har i doktrin klargjorts att det finns oreglerade begränsningar i den fria bevisprövningen 
som har att göra med brottmålsprocessens natur. Utgångspunkten i straffprocessen är, enligt 35 
kap. 6 § RB, att parterna står för bevismaterialet. Domstolen kan endast tillföra processmaterial 
om vissa speciella omständigheter är uppfyllda, främst när det gäller sakkunnigbevisning och 
bevisning i påföljdsfrågor.113 Ekelöf har dock uttalat att vissa av RB:s regler präglas av 
principen om det bästa bevismaterialet, vilket utgör en slags inskränkning i den fria 
bevisföringen. Principen innebär enligt honom att: ”Om en och samma kunskapskälla utan 
svårighet kan utnyttjas på flera olika sätt så skall det bevismedel användas som medför den 
säkraste bevisningen”. Ekelöf synes mena att principen innebär att vissa bevis kan exkluderas, 
eftersom det finns andra ”säkrare” bevis som medför att de mer ”osäkra” bevisen inte ska 
användas. Ett exempel är om det i ett mål finns ett ögonvittne och ett hörsägenvittne. Då 
används endast det bästa bevismaterialet, dvs. ögonvittnet, för att serien av bevis ska bli så kort 
som möjligt.114  

 
111 Se Felaktigt dömda, s. 471 f. där en diskussion förs kring en fri bevisprövning kontra en legal bevisteori.  
112 Fitger & Melmqvist 2002, s. 244.  
113 Lundqvist 2013, s. 14 och Fitger & Melmqvist 2002, s. 243.  
114 Ekelöf & Boman 2002, s. 27. 
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Enligt Lundqvist anger 35 kap. 1 § RB endast att samtliga bevis som läggs fram under en 
rättegång kan åberopas och därför inte att bevisningen får det.115 Enligt honom kan 
bestämmelsen uppfattas som en typ av generalklausul, lex generalis. Lundqvist framför att 35 
kap. 1 § RB därför kan preciseras med lex specialis. Mot bakgrund av detta konstaterar han att 
det inte föreligger något hinder för att rättsgrundsatser och rättsregler ska kunna påverka den 
fria bevisprövningen.116 Ekelöf framför å sin sida att 35 kap. 1 § RB är obligatoriskt eftersom 
det föreskrivs att rätten skall pröva all bevisning som förekommit i målet; bestämmelsen är 
således inte fakultativ. Mot bakgrund av detta får rätten inte bortse från något som lagts fram 
under huvudförhandlingen och som inte avvisats. Ekelöf framför dock att det är en annan sak 
om domarna vid bevisvärderingen kommer fram till att beviset inte har ett värde eller ett mycket 
lågt sådant.117 

5.3 Otillåtet åtkommen bevisning 
När bevisning har åtkommits på ett sätt som strider mot en allmän rättsprincip eller rättsregel 
innebär detta vanligtvis att en rättighet eller ett värde har blivit kränkt. Frågan om bevisningen 
bör tillåtas eller inte kan angripas ur olika perspektiv och svaret kan vara beroende av vilket 
intresse man anser bör väga tyngst. Den fria bevisprövningen har medfört att anskaffad 
bevisning genom en olovlig hemlig teleavlyssning godtas av domstolarna och detta har 
bekräftats av HD:s praxis.118 Europadomstolen har behandlat frågan om tillåtligheten av 
otillåtet åtkommen bevisning i Khanmålet119, vilket följaktligen ska presenteras.  
 

Khanmålet rörde hemlig rumsavlyssning, s.k. buggning, och överskottsinformation som hade framkommit 
genom användningen av tvångsmedlet. En person hade varit misstänkt för narkotikabrott och mot bakgrund av 
detta hade hans bostad buggats. Den tilltalade Khan hade besökt den misstänkta personens bostad och berättade 
att han medverkat vid ett annat narkotikabrott, dvs. inte det narkotikabrott som låg till grund för 
rumsavlyssningen. Denna överskottsinformationen användes mot Khan i engelsk domstol. Hans egna uppgifter 
som hade spelats in genom avlyssningen var den enda bevisningen mot honom. Trots detta kunde 
överskottsinformationen användas och Khan dömdes av engelsk domstol för narkotikabrott till tre års fängelse.  
 
När målet behandlades av Europadomstolen framförde Khan att hans rätt till en rättvis rättegång enligt art. 6 
EKMR hade kränkts eftersom överskottsinformationen var den enda bevisningen mot honom och denna hade 
framtagits i strid med art. 8 EKMR. Domstolen konstaterade att det saknades lagstöd för buggningen enligt 
engelsk lag, varför avlyssningen stred mot art. 8.2 EKMR och det var frågan om otillåtet åtkommen bevisning. 
Dock konstaterades att art. 6 EKMR inte hade kränkts, eftersom Khan hade haft möjlighet att ifrågasätta 
överskottsinformationen och tillåtligheten samt tillförlitligheten av denna i nationell domstol. Mot bakgrund 
av detta hade hans rättegång i dess helhet varit rättvis.  
 
Europadomstolen betonade att art. 6 i EKMR inte innehåller regler om vilka bevis som av nationella domstolar 
ska tillåta under förundersökningar och rättegångar. Domstolen framförde att införandet av sådana regleringar 
är medlemsstaternas angelägenheter. Europadomstolen konstaterade att deras uppgift endast är att fastställa 
huruvida den nationella processen varit rättvis eller inte och att de saknar befogenhet att avgöra om klaganden 
är skyldig eller om ett bevis som tillkommit på ett oegentligt sätt ska avvisas. I målet gjordes en samlad 

 
115 Lundqvist 1998, s. 225. 
116 Lundqvist 1998, s. 249 f.   
117 Ekelöf m.fl. 2009, s. 37. 
118 Detta framgår av Vapenmålet som presenteras under avsnitt 5.4.  
119 Khan mot Förenade Konungariket, Europadomstolens dom den 12 maj 2000. 
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bedömning av de omständigheter som framkom i målet, vilket medförde att rättegången i dess helhet 
betraktades vara rättvis. Överskottsinformationen kunde således tillmätas ett högt bevisvärde och läggas till 
grund för en fällande dom, trots att informationen hade framtagits utan lagstöd och stödbevisning120 saknades.  
 
I målet var en domare skiljaktig och behandlade förhållandet mellan art. 8 samt 6 EKMR. Han framförde att 
en rättegång inte kan betraktas vara rättvis om en fällande dom grundar sig på bevis som framtagits på ett sätt 
som strider mot EKMR. Domaren klargjorde att Storbritannien, genom att ratificera konventionen, hade en 
skyldighet att inte grunda domen på eller tillåta bevis vars tillkomstsätt strider mot rättigheterna i EKMR. Den 
skiljaktige framförde vidare att om polisens otillåtna inskränkning av art. 8 EKMR skulle tillåtas och betraktas 
som rättvis, blir det inte möjligt att förmå polisen till att inte handla på ett otillåtet sätt. Domaren konstaterade 
därefter att om otillåtet framtagna bevis avvisas kan detta betraktas som en förlängning och förstärkning av 
skyddet i art. 8 EKMR. Den skiljaktige bemötte i sitt anförande motargument riktade mot att exkludera sådan 
bevisning såsom exempelvis att finna den materiella sanningen och upprätthållandet av ett effektivt 
rättsväsende där skyldiga individer inte får undkomma lagföring. I förhållande till detta konstaterade han att 
det faktum att man bryter lagen för att verkställa den är motsägelsefullt och ett absurt förslag.121 Slutligen 
framfördes att överskottsinformationen i fallet var ett bevis som har framtagits på ett sätt som medför att rätten 
till privatliv inskränkts. Den skiljaktige konstaterade därför att informationen hade kunnat åberopas som bevis 
om tillvägagångssättet fanns föreskrivet i lagen och denna uppfyllde förutsättningarna som framgår av art. 8.2 
EKMR. 

 
Av Khanmålet framgår att överskottsinformation som framtagits på ett otillåtet sätt kan 
användas och läggas till grund för en fällande dom. Ett krav för att detta ska kunna ske är dock 
att rättegången i dess helhet varit rättvis, för att upprätthålla skyddet i art. 6 EKMR. Detta kan 
vara fallet om de tilltalade haft möjlighet att ifrågasätta överskottsinformationen och 
tillåtligheten samt tillförlitligheten av denna i nationell domstol. Den skiljaktiga åsikten i 
Khanmålet är dock värd att ta i beaktande vid en diskussion om en framtida förändring av den 
bevisrättsliga hanteringen av överskottsinformation.  
 
Frågan om hur otillåtet åtkommen bevisning ska hanteras i svensk rätt har diskuterats flitigt i 
doktrinen.122 Lindell har framfört att om den olagliga tillkomsten av överskottsinformation 
består av en omfattande kränkning av en grundläggande rättighet och informationen har en 
avgörande betydelse för målets utgång kan användningen stå i strid med rätten till en rättvis 
rättegång. Han konstaterar därför att rättsläget, mot bakgrund av Sveriges 
konventionsåtaganden och art. 6 EKMR, kan betraktas som oklart.123 Lundqvist har å sin sida 
framfört att en tveksam eller godtycklig bevisvärdering kan medföra en kränkning av den 
enskildes rätt till en rättvis rättegång.124 Bevisvärderingen kan också betraktas strida mot 
artikeln om omedelbarhets- eller kontradiktionsprincipen har blivit åsidosatt. Detta kan 
exempelvis vara fallet om en uppgiftslämnares trovärdighet och överskottsinformationens 
tillförlitlighet inte granskas kritiskt. Något som också enligt Lundqvist är av betydelse är 
avfattandet av domskälen beträffande hur bevisprövningen har gått till.125 

 
120 Begreppet stödbevisning används ” […] för att beteckna ett bevisfaktum som endast tillsammans med andra 
bevisfakta kan nå upp till beviskravet”. Ekelöf m.fl. 2009, s. 25.   
121 Egen översättning av domarens konstaterande: ”Breaking the law, in order to enforce it, is a contradiction in 
terms and an absurd proposition”. 
122 Se bland annat Lindell m.fl. 2005, s. 362 f., Lundqvist 2017, s. 474 f. och Ekelöf m.fl. 2009, s. 246. 
123 Lindell m.fl. 2005, s. 362 f.  
124 Lundqvist 2017, s. 167.  
125 Lundqvist 2017, s. 244.  
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Ekelöf har framfört att tillkomstsättet av ett bevis inte har någon betydelse vid bevisföringen 
utan att domstolen måste först värdera det. Han konstaterar vidare att bevisanskaffningen i sig 
kan påverka värdet av beviset, men att detta inte utgör ett skäl till beviset ska avvisas. Ansvaret 
åvilar enligt Ekelöf domstolarna att värdera bevisningen och avgöra huruvida tillkomstsättet 
ska påverka bevisvärdet.126 Han har dock konstaterat att det måste finnas någon nedre gräns för 
vad den fria bevisföringen rimligt kan tillåta. Denna gräns är enligt Ekelöf oklar men han 
föreslår att ett uttryck i den internationella privaträtten bör tillämpas analogt, vilket innebär att 
viss bevisning inte bör tillåtas om bevisningen skulle betraktas som oförenlig med den 
ifrågavarande rättsordningens grunder.127  
 
Lundqvist betonar att domstolarna i nuläget som procedur kategoriskt gör en reduktion av 
bevisvärdet av otillåtet åtkomna bevis och underkänner möjligheten att åsidosätta principen om 
fri bevisprövning.128 Lundqvist understryker allvaret i det faktum att ett olaga intrång har skett 
om ett tvångsmedelsbeslut inte grundar sig på de villkor som föreskrivs i lagen. Han konstaterar 
att, om ett eller flera krav för ett tvångsmedelsbeslut inte är uppfyllt eller om en rättighet vid 
beslutet eller verkställigheten av en tvångsåtgärd har blivit kränkt, ska det alltid prövas om 
”beviset ska gallras bort från förfarandet och avvisas”. Han motiverar detta genom att uttrycka 
att det godtyckliga eller olagliga intrånget som tvångsåtgärden inneburit måste kompenseras 
genom ett bevisförbud.  Enligt Lundqvist kan förbudet medföra att den kränkta rättigheten 
återvinns och rätten till en rättvis rättegång upprätthålls. Bevisförbudet tillgodoser även 
förutsebarhet och normstabilitet i rättstillämpningen. På detta sätt kan statens skyldighet att 
såväl respektera som att tillse respekten för den enskildes rättigheter uppfyllas.129 
 
Användningen av otillåtet åtkommen överskottsinformation medför enligt Lundqvist att statens 
negativa skyldighet att avstå från handlingar som medför att rättigheterna enligt EKMR kränks 
inte tillgodoses. Lundqvist framför vidare att handlingen inte är förenlig med statens positiva 
skyldighet att vidta processuella åtgärder i enlighet med lagen. Han menar att staten har en plikt 
att återställa individens situation som den var innan det olaga intrånget ägde rum och att 
återvinna rättigheten som har kränkts samt därvid se till att upprätthålla personens rätt till en 
rättvis rättegång. Den sistnämna skyldigheten blir enligt Lundqvist åsidosatt om olagligt 
åtkommen bevisning får användas i domstolarna. Han konstaterar därför att det finns lagstöd, 
enligt 2:6 RF tillsammans med 2:11 RF 2 st., för att förbjuda olagligen åtkommen 
överskottsinformation. Lundqvist framför vidare att EKMR och Europadomstolens rättspraxis 
ger stöd för detta.130  
 
Lundqvist menar att det av Europadomstolens praxis framgår att allmänhetens intresse av att 
utreda brott inte kan motivera att olagligt anskaffad bevisning används i rättegångar. Han 
framför att den svenska bevisrätten bör justeras så att förutsättningarna för att använda 

 
126 Ekelöf m.fl. 2009, s. 37.  
127 Ekelöf m.fl. 2009, s. 246.  
128 Lundqvist 2017, s. 189.  
129 Lundqvist 2017, s. 189 och s. 337 f.  
130 Lundqvist 2017, s. 474 f.  
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respektive avvisa bevisning som tillkommit på ett oegentligt sätt regleras.131 Lundqvist menar 
att en bedömning som enbart sker utifrån frågan om rättegången i sin helhet varit rättvis ger en 
alltför stor möjlighet för flexibilitet i rättstillämpningen.132 Han framför att Sveriges 
konventionella åtaganden medför att vissa krav ställs på den nationella bevisrätten och att det 
därför finns skäl att granska den fria bevisprövningen för att den tilltalades rättigheter enligt 
EKMR ska tillvaratas på ett effektivt sätt.133 Ahlstrand slår å sin sida vakt om den fria 
bevisprövningen och anser att ett framtida bevisförbud av otillåtet åtkommen bevisning skulle 
innebära större faror för den enskildes rättssäkerhet. Han framför att en legal bevisteori är 
lämpligare i en stat med ett osofistikerat och ointelligent rättsväsende där man inte kan lita på 
domarens omdöme. Ahlstrand konstaterar dock att nackdelen med den nuvarande hanteringen 
är att åberopad bevisning som uppfyller de formella kraven godtas av rättstillämparen helt utan 
kritik.134  
 
Kan Europadomstolen verkligen göra en bedömning av om en rättegång är rättvis eller inte, 
utan att bevisningens lovlighet beaktas? Ska ett bevisförbud vad gäller bevis som framtagits på 
ett sätt som strider mot EKMR ses som en förlängning av skyddet i art. 8 EKMR? Lundqvists 
åsikt beträffande bevisning som framtagits på ett otillåtet sätt kan vara av betydelse vid 
besvarandet av dessa frågor. Eftersom staten har en positiv skyldighet att vidta åtgärder för att 
säkerställa att rättigheterna i EKMR tillgodoses går det att ifrågasätta huruvida den oreglerade 
bevisrättsliga hanteringen av otillåtet åtkommen överskottsinformation är förenlig med EKMR. 
Idag reglerar och begränsar 27 kap. 23 a § RB och 12 § preventivlagen inte indirekt hur sådan 
information ska användas som bevis. Om staten har en plikt att återställa individens situation 
som den var innan det olaga intrånget ägde rum, återvinna rättigheten som har kränkts och se 
till att upprätthålla personens rättigheter, så kan den nuvarande bevisrättsliga användningen av 
otillåtet framtagen överskottsinformation kritiseras.   

5.4 Den fria bevisprövningen i ljuset av individens rättigheter 

Hur överskottsinformationen ska hanteras bevisrättsligt i svensk rätt har berörts av HD i 
Vapenmålet135 och domstolen har även behandlat frågan om art. 6 eller 8 EKMR innebär ett 
hinder mot att använda överskottsinformation som bevisning. Vapenmålet ligger i tiden innan 
införandet av den nuvarande regleringen av överskottsinformation i 27 kap. 23 a § RB. Detta 
är även fallet vad gäller det tidigare presenterade Advokatmålet. Avgörandena har dock varit 
av betydelse för framställningen, eftersom det inte finns andra avgöranden från HD som rör den 
bevisrättsliga hanteringen av överskottsinformation och bevisvärderingen torde i dagsläget vara 
oförändrad. Av senare avgöranden från underrätterna framgår att domstolarna vanligtvis 
hänvisar till Vapenmålet och tillåter att överskottsinformation används som bevisning utan att 
pröva om det finns grund för att utesluta bevisningen.136 Trots att HD inte behandlat den 

 
131 Lundqvist SvJT 1999, s. 910 f.  
132 Lundqvist 1998, s. 243 och 269 ff.  
133 Lundqvist 1998, s. 257.    
134 Ahlstrand SvJT 2002, s. 545.  
135 NJA 2003 s. 323. 
136 Se exempelvis B 1743–16, Jönköpings tingsrätts dom den 15 juli 2016 och B 9946–17, Svea hovrätts dom 
den 9 april 2018.  
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bevisrättsliga hanteringen av sådan information som framkommit vid hemlig teleavlyssning 
enligt preventivlagen torde bevisvärderingen vara densamma, oberoende av vilken lag som 
legat till grund för informationens tillkomst. 
 

I Vapenmålet åtalades fem män för grovt vapenbrott och medhjälp till grovt vapenbrott. Bevisningen i målet 
bestod av utdrag ur telefontrafik som hade uppstått mellan de tilltalade. Denna bevisning var dock 
överskottsinformation, eftersom den hemliga teleavlyssningen hade vidtagits med anledning av misstanke om 
grovt narkotikabrott. Frågan som aktualiserades i HD var huruvida den aktuella överskottsinformationen fick 
åberopas som bevisning och värdet bevisningen skulle tillmätas. Från de tilltalades sida framhölls bland annat 
att de hemliga teleavlyssningarna inte grundats på misstanke om grovt vapenbrott eller medhjälp till detta brott. 
Vidare att det inte heller funnits någon möjlighet att, vid misstanke av denna brottslighet, med stöd av lag 
besluta om hemlig teleavlyssning. När målet avgjordes var det lägsta straffet för grovt vapenbrott fängelse i 
sex månader och det högsta fyra år. Minimistraffet understeg således fängelse i två år, varför hemlig 
teleavlyssning enligt 27 kap. 18 § 2 st. RB inte kunde användas beträffande det grova vapenbrottet. De tilltalade 
framförde att överskottsinformationen skulle avvisas som bevis med hänvisning till art. 6 och 8 EKMR. 
Åklagaren hävdade å sin sida att det inte fanns något hinder att åberopa överskottsinformationen som bevisning 
i målet.  
 
HD konstaterade inledningsvis att frågan om huruvida överskottsinformation får läggas fram som bevisning är 
oreglerad. Huvudregeln enligt svensk bevisrätt är principen om den fria bevisprövningen och denna princip har 
även gällt när ett bevis tillkommit på ett lagstridigt sätt eller om det förelegat oklarheter beträffande bevisets 
tillkomst. HD betonade att det under en lång tid gjorts överväganden i olika sammanhang huruvida det bör ske 
en lagreglering av hur överskottsinformation ska få användas, men att utgångspunkten ändå varit att det är 
tillåtet att använda sådan information som bevis. Domstolen framförde att hemlig teleavlyssning utgör en 
begränsning av rätten till skydd för privat- och familjelivet enligt art. 8.1 EKMR samt att en begränsning av 
denna rättighet enligt art. 8.2 EKMR kräver lagstöd. HD konstaterade därefter att Europadomstolen i sin praxis 
har funnit att en otydlig och allmänt formulerad lagstiftning som begränsar en rättighet inneburit en kränkning 
av art. 8 EKMR. Vidare även att avsaknaden av positiva lagregler beträffande hur överskottsinformation ska 
behandlas i vissa fall kan medföra att användningen av sådan information innebär en kränkning av art. 8 
EKMR. Dock framfördes att detta inte har någon betydelse när det gäller frågan om informationen ska få 
användas som bevisning i en rättegång.  
 
Med hänvisning till Europadomstolens praxis och dess tolkning av art. 6 EKMR klargjorde HD att frågan om 
vilken utredning som får åberopas i nationella domstolar i första hand är den nationella rättsordningens 
angelägenhet. Därefter framfördes att det också kan vara legitimt att lägga fram bevisning som framskaffats på 
ett sätt som strider mot EKMR. HD konstaterade att Europadomstolen främst lagt vikt vid huruvida det som 
åberopats varit det enda som legat till grund för en fällande dom eller om den ifrågavarande domen grundats 
på en samlad värdering av flera olika bevis. Mot bakgrund av detta tillät domstolen åklagarsidan att lägga fram 
överskottsinformationen som bevisning i målet. HD övergick sedan till att behandla frågan om hur 
överskottsinformationen skulle värderas som bevis. Beträffande detta konstaterades att frånvaron av lagregler 
gällande behandlingen av överskottsinformation inte i sig påverkar bevisvärdet av informationen. HD 
framförde dock att informationen ”måste behandlas med försiktighet”, speciellt när den åberopas mot en annan 
person än den som avlyssnats. Anledningen bakom detta är att samtalen som avlyssnats kan ha skett under 
speciella förutsättningar som för domstolen kan vara svåra att förstå, vilket kan skapa ett stort utrymme för 
såväl feltolkningar som missförstånd. HD konstaterade därefter att det endast sällan går att grunda en fällande 
dom på överskottsinformation som inhämtats från ett enstaka avlyssnat samtal.  
 
HD konstaterade att överskottsinformation däremot kan få stöd av annan bevisning och att det kan vara frågan 
om information som framkommit av flera samtal, vilka samtliga pekar i en viss riktning. Domstolen betonade 
dock att det för bedömningen är av vikt om såväl förhör som motförhör har kunnat hållas med personerna som 
deltagit i samtalet eller i vart fall någon av dem. Det framfördes även att det finns andra omständigheter som 
kan vara betydelsefulla för bevisvärdet av överskottsinformation. HD konstaterade därför, med hänvisning till 
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Khanmålet, att även om informationen är den enda bevisningen som föreligger kan denna läggas till grund för 
en fällande dom. Den centrala frågan blir således om rättegången, i enlighet med art. 6 EKMR, som helhet kan 
betraktas vara rättvis. Enligt HD var omständigheterna i det aktuella fallet sådana att det var fråga om flera 
detaljerade samtal med uttrycksätt som pekade i en viss riktning. Överskottsinformationen var därför så pass 
stark att den kunde läggas till grund för domen, trots att någon annan stödbevisning inte fanns. De tilltalade 
dömdes därför samtliga till ansvar.  

 
HD:s tolkning av Europadomstolens avgöranden i Vapenmålet kan ifrågasättas, eftersom HD 
inte ansåg att åberopandet av överskottsinformationen stred mot art. 8 EKMR trots avsaknaden 
av lagstiftning. I målet menar domstolen istället, med hänvisning till Amannmålet, att art. 8 
EKMR endast i vissa fall kräver en lagreglering beträffande hur överskottsinformation ska 
hanteras när individer av en slump råkat bli avlyssnade. Det synes därför finnas ett utrymme 
för att utan lagstöd använda sådan information utan att detta strider mot art. 8 EKMR, beroende 
på omständigheterna i det enskilda fallet. Domstolen har dock framfört att detta inte har någon 
avgörande betydelse för frågan om sådan information får användas som bevismedel. HD synes 
därför mena att art. 8 EKMR inte innebär något förbud mot att överskottsinformation används 
som bevis eftersom Europadomstolen aldrig konstaterat att detta är otillåtet.  
 
I Vapenmålet konstaterade HD, med hänvisning till Khanmålet, att vilken bevisning som får 
åberopas i domstolar är en nationell angelägenhet. Medlemsstaterna har enligt principen om 
margin of appreciation befogenhet att bedöma vad som utgör ett nödvändigt samhälleligt 
intresse för att göra ett intrång i skyddet för den personliga integriteten och privatlivet. Man 
torde därför mot bakgrund av denna princip kunna motivera den oreglerade bevisrättsliga 
användningen av överskottsinformation. Av ovan redovisad praxis synes således art. 8 EKMR 
för svenskt vidkommande endast ställa krav på hur lagstiftningen bör utformas när rättigheten 
ska inskränkas. Med detta menas främst att Europadomstolen ställer krav på en lagstiftning som 
reglerar användningen av hemliga tvångsmedel och hur hanteringen av överskottsinformation 
ska ske när personer slumpmässigt blivit avlyssnade.  
 
Vad gäller bevisvärderingen av överskottsinformation framgår av HD:s avgörande i 
Vapenmålet att informationen generellt sett värderas med försiktighet. Det går inte att finna 
närmare svar på vad domstolens uttalande om att överskottsinformation ska värderas med 
försiktighet betyder och om dess låga bevisvärde de facto kan medföra att bevisningen inte kan 
läggas till grund för en fällande dom. Enligt min mening är det stor skillnad mellan att å ena 
sidan låta informationen få fullt genomslag som bevis och å andra sidan behandla informationen 
med försiktighet. HD konstaterade dock i Vapenmålet, med hänvisning till Khanmålet, att 
informationen kan tillmätas ett högt bevisvärde även om det är den enda bevisningen som 
föreligger om informationen med hänsyn till omständigheterna är ”stark och tillförlitlig”.  
 
Överskottsinformation kan betraktas vara stark och tillförlitlig om informationen kan få stöd av 
annan bevisning. Det kan således vara fråga om flera samtal där samtliga pekar i en viss 
riktning. Vidare kan informationen vinna stöd av vad som framkommit av förhör och motförhör 
som ägt rum med någon av de personer som deltagit i samtalen eller av samtliga personer. HD 
framför dock i Vapenmålet att ”andra omständigheter” kan vara av betydelse för 
överskottsinformationens bevisvärde. Vad domstolen avser med detta är oklart, men det är 
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ostridigt att den tilltalades rättssäkerhet måste vara tillgodosedd genom att rättegången som 
helhet måste vara rättvis i enlighet med art. 6 EKMR. Denna bedömning kan dock medföra att 
domstolarna får en för stor möjlighet för flexibilitet. Vidare även att en prövning av varje enskilt 
bevis inte görs. Det finns en risk att domstolen grundar avgörandet på det totala intrycket av 
materialet som förekommit i målet och försöker underlätta arbetet genom att beakta helheten 
istället för varje bevis för sig. Detta strider mot en av grundstenarna i den fria bevisprövningen 
och kan även medföra att domstolen kommer till oriktiga slutsatser. 
 
Enligt min mening är det utifrån HD:s och Europadomstolens praxis inte tydligt i vilka fall 
överskottsinformation inte får användas som bevis. Trots att HD har påstått att användningen 
av överskottsinformation i vissa fall och under vissa omständigheter kan vara otillåten är det 
enligt min mening oklart när avvisning kan ske samt om detta över huvud taget skulle kunna 
göras i svensk domstol. Om sådan information alltid får åberopas som bevis framstår det oklart 
varför domstolarna inte konstaterat detta. Kanske vill rättstillämparen ha en säkerhetsventil som 
ger en möjlighet till att avvisa bevisningen om omständigheterna i ett specifikt mål i framtiden 
skulle kräva detta. I praxis görs det vidare ingen större skillnad i bevisvärderingen när 
överskottsinformation framtagits på ett otillåtet sätt eller om informationen rör en tredje person. 
Detta synes medföra en oförutsebar rättstillämpning. Den svenska rättsutvecklingen vad gäller 
den bevisrättsliga hanteringen av sådan information torde ha stannat efter Vapenmålet, eftersom 
underrätterna synes följa HD:s resonemang i målet. Det finns inte senare fall från HD som rör 
den bevisrättsliga hanteringen av överskottsinformation, varför det finns ett stort behov av att 
fler avgöranden blir föremål för prövning. 
 
Trots att Europadomstolen och HD har presenterat några riktlinjer för hur 
överskottsinformation ska användas som bevis finns det brister i flera avseenden. Kravet på 
förutsebarhet i rättstillämpningen har, enligt min mening, blivit lidande. Det finns, såsom 
framgår av redovisad praxis, några riktlinjer för när informationen ska tillmätas ett högt 
respektive lågt bevisvärde. Dessa är dock vaga uttalanden. Avsaknaden av en lagreglering för 
när överskottsinformation får användas som bevis och otydliga resonemang i praxis har medfört 
att individens rättssäkerhetsgarantier i dagsläget inte tillgodoses. Den fria bevisprövningen har 
funnits i svensk processrätt under lång tid och många har varit försiktiga med att kritisera 
principen. Detta bör inte medföra att rättsutvecklingen på andra håll kan påverka den svenska 
bevisrätten och resultera i ett behov av en förändring i framtiden. Ett förslag om att förändra 
bevisprövningen kan därför vara befogad. Detta behöver dock inte betyda att vi bör gå mot en 
alltför reglerad bevisrätt, såsom en legal sådan.  
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6. Bör en förändring ske? 
Frågan om huruvida den bevisrättsliga hanteringen av överskottsinformation bör förändras är 
komplex och kan besvaras utifrån ett flertal perspektiv. Den fria bevisprövningen och 
straffprocessens funktioner har såsom framgått av framställningen stor betydelse vid 
besvarandet av frågan, men även individens rättigheter. Rättsväsendets hantering av 
överskottsinformation i förhållande till EKMR och individens rättigheter enligt konventionen 
är en fråga som består av olika nivåer. Vilken position man intar beror hur man ser på de å ena 
sidan svenska rättsväsendets förhållande till EKMR och medborgarens rätt till skydd mot 
statens ingripande, samt å andra sidan statens skyldighet att bekämpa brott och skydda 
medborgarna mot brottslighet. Åsikter beträffande hur överskottsinformation ska få användas 
kan även variera i tid.  
 
Det faktum att EKMR inkorporerats i svensk rätt innebär att Sverige måste se till att 
lagstiftningen anpassas efter konventionen. Staten har dock en möjlighet att enligt principen 
om margin of appreciation fritt bestämma hur denna skyldighet genomförs, vilket resulterar i 
att Sverige inte behöver införa en lagstiftning på ett specifikt sätt. Europadomstolens domar 
utgör en betydelsefull rättskälla i relation till hur konventionen ska tolkas och tillämpas. För att 
avgöra huruvida det bör ske en förändring i svensk rätt beträffande hanteringen av 
överskottsinformation har därför Europadomstolens avgöranden vad gäller rättsområdet 
klargjorts och även dess betydelse för svenskt vidkommande.  
 
Inledningsvis är det av väsentlig betydelse att kortfattat beröra hur hanteringen av 
överskottsinformation sker idag. Hemlig teleavlyssning är ett tvångsmedel vars användning 
regleras i 27 kap. 18 § RB och 1 § preventivlagen. Bestämmelsen i RB begränsar användningen 
av tvångsmedlet till när det är fråga om misstanke om lindrigare brottslighet. Preventivlagens 
bestämmelse kan endast tillämpas vid särskilt allvarliga brott som är föreskrivna i lagen. Genom 
de nämnda regleringarna begränsas individens rättigheter som framgår av RF och EKMR. Mot 
bakgrund av detta ställs hårda krav för användningen av hemlig teleavlyssning. Det statliga 
våldsmonopolet i den svenska rättsstaten gestaltar sig bland annat genom användningen av 
hemliga tvångsmedel. Hemlig teleavlyssning utgör dock ett viktigt verktyg, inte bara för polis 
och åklagare, men även för domstolarna som vid deras bevisprövning kan använda den erhållna 
informationen från teleavlyssningen.  
 
Idag finns det begränsningar i 27 kap. 23 a § RB och 12 § preventivlagen beträffande hur polisen 
och åklagare får använda överskottsinformation från hemlig teleavlyssning. Enligt 27 kap. 23 a 
§ RB får informationen endast användas för att inleda en förundersökning, utreda eller förhindra 
ett förstående brott. Här uppställs begränsningar i fråga om att utreda eller inleda en 
förundersökning om brottet överskottsinformationen avser. Det ska vara föreskrivet fängelse i 
minst ett år och antas att brottet inte endast leder till böter eller finnas särskilda skäl. Enligt 12 
§ preventivlagen begränsas användningen av överskottsinformation som framkommit genom 
hemlig teleavlyssning enligt lagen till att förhindra förestående brott, utreda brottsligheten och 
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förstadier till de brott som föreskrivs i 1 § samt andra brott om fängelse i tre år eller mer är 
föreskrivet för brottet.  
 
Krav på när överskottsinformation får åberopas som bevisning anses indirekt framgå av 27 kap. 
23 a § RB och 12 § preventivlagen samt praxis. Det är generellt sett inte otillåtet att åberopa 
informationen som bevisning, oavsett om informationen tillkommit i laglig ordning eller inte. 
Hur bevisvärderingen ska ske behandlas uteslutande av HD och Europadomstolen. Istället för 
att avvisa överskottsinformation värderar rättstillämparen vanligtvis informationen med 
försiktighet. Utgångspunkten är således att bevisningen tillmäts ett lågt värde. Detta gäller 
speciellt när överskottsinformationen åberopats mot en annan individ än den som avlyssnats. 
Trots att informationen generellt sett värderas med försiktighet, kan den dock under vissa 
förutsättningar tillmätas ett högt bevisvärde. Det kan vidare finnas omständigheter som medför 
att överskottsinformationen ensamt kan ligga till grund för en fällande dom. Intressekonflikten 
mellan å ena sidan brottsbekämpning och effektivitet samt å andra sidan den tilltalades 
rättssäkerhet och förutsebarhet har domstolen i dagsläget således löst genom att vid 
bevisvärderingen ställa högre krav på bevisningen.  
 
För att det ska vara lämpligt att förändra den bevisrättsliga hanteringen av 
överskottsinformation fordras i första hand ett rättsligt behov av en reform. Vidare även att den 
framtida regleringen täcker de brister som den befintliga rättstillämpningen innehåller. Om en 
förändring förespråkas måste den vidare i praktiken kunna stärka syftet med och skyddsintresset 
bakom reformen. För att avgöra huruvida det finns ett behov av att införa en ny reglering måste 
således för- och motargument vad gäller en framtida reglering klargöras. Med anledning av 
detta övergår framställningen nu till att beröra om rättsutvecklingen medfört att bevisrättsliga 
hanteringen av överskottsinformation vid hemlig teleavlyssning bör förändras och om detta är 
fallet, på vilket sätt detta kan ske.  

6.1 Bevisföringen 
Regeringen konstaterade i dess proposition från 2004 att det inte fanns ett påtagligt behov av 
att reglera den bevisrättsliga hanteringen av överskottsinformation i RB. Denna ståndpunkt 
motiverades med att hävda att bevisprövningen i svensk rätt är fri och att det enligt 
Europadomstolen är tillåtet att åberopa sådan information som bevisning. Regeringen 
framförde att eftersom det enligt 27 kap. 23 a § RB inte skulle bli möjligt att inleda en 
förundersökning eller utredning på grund av överskottsinformation om lindrigare brott skulle 
detta i sin tur leda till att en rättegång aldrig blir aktuell eftersom åtal inte kan väckas. 
Överskottsinformation som bevis vad gäller sådan brottslighet kommer därför inte bli aktuell 
för domstolarnas prövning, varför bestämmelsen indirekt anses påverka bevisföringen. 
Regeringens resonemang var och kan även i nuläget vara befogat.  
 
Det går dock att ifrågasätta varför regeringen år 2004 inte kommit till den slutsats 
Justitiedepartementet framförde i sin utredning, dvs. en omvänd ordning än den nuvarande. 
Lagstiftaren hade istället kunnat välja att införa en begränsning motsvarande bestämmelsen i 
27 kap. 23 a § RB men i fråga om när domstolarna får använda överskottsinformation som 
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bevis. Om polisen och åklagare hade haft en obegränsad möjlighet till att använda sådan 
information för att utreda brott hade detta dock medfört att de behövt ta ställning till huruvida 
informationen samt övrig bevisning som styrker brott kommer att uppfylla de krav som ställs 
på domstolens användning av överskottsinformation. En omvänd ordning kan framstå som 
onödigt komplicerad, eftersom åklagaren då kan behöva väcka åtal och att domstolen i ett 
senare skede kan konstatera att bevisningen ska avvisas. Åklagare måste dock i varje fall göra 
en bedömning om det finns tillräckliga bevis för att en person har begått ett brott, varför en 
liknande bedömning beträffande huruvida överskottsinformation i ett fall skulle vara tillräcklig 
för att godtas som bevisning inte bör vara något problem.  
 
Vid en omvänd ordning kan domstolarna riskera att i förhand behöva göra en bedömning 
beträffande rubriceringsfrågor eller av straffvärdet av en åtalad gärning. Eftersom dessa 
prövningar skulle vidtas innan en huvudförhandling ägt rum finns det, enligt regeringens 
konstaterande år 2004, en risk för att rätten ska uppfattas ha tagit ställning i målet redan i förväg. 
Det faktum att domstolarna i förhand behöver göra en bedömning beträffande 
rubriceringsfrågor eller av straffvärdet av en åtalad gärning behöver dock inte nödvändigtvis 
betyda att de tagit ställning i målet redan i förväg. En omvänd ordning skulle kunna ha medfört 
ett förtydligande kring vilken typ av brottslighet som kan föranleda att överskottsinformation 
får användas som bevis, istället för att detta indirekt ska utläsas av regleringen i 27 kap. 23 a § 
RB och 12 § preventivlagen. I regeringens proposition från 2004 diskuterades inte möjligheten 
att införa en bevisregel vid sidan om regleringen i 27 kap. 23 a § RB. En omvänd ordning eller 
en bevisrättslig reglering tillsammans med 27 kap. 23 a § RB hade kunnat skapa en större 
förutsebarhet i rättstillämpningen. 
 
Vid besvarandet av frågan om hur användningen av överskottsinformation bör förändras kan 
den nuvarande regleringen i 27 kap 18 § RB beaktas. Hemlig teleavlyssning får användas vid 
”brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år”. Det kan med viss 
rätt hävdas att begränsningen vad gäller brottslighetens art inte skett på grund av att skydda 
vissa brottslingar från att lagföras. Detta har istället skett för att inte utsätta en alltför stor krets 
av individer för avlyssning, eftersom det innebär ett stort intrång i medborgarnas privatliv och 
integritet. Vidare är åtgärden också en del av proportionalitetsprincipen som måste beaktas vid 
tvångsmedelsanvändning. Användningen av överskottsinformation i utredningssyfte har dock 
begränsats till för att inleda förundersökning eller utreda brott ”om det är föreskrivet fängelse i 
ett år eller därutöver för brottet och det kan antas att brottet inte endast leder till böter eller det 
finns särskilda skäl”. Eftersom denna reglering indirekt begränsar åklagares möjlighet att 
åberopa överskottsinformation vad gäller lindrigare brottslighet kan följande tas i beaktande 
vid frågan om hanteringen av överskottsinformation bör begränsas.  
 
Något som talar för att i större omfattning begränsa användningen av överskottsinformation i 
utredningssyfte och som ett resultat av detta också i bevishänseende ska illustreras med följande 
exempel: hemlig teleavlyssning kan ske mot A på grund av misstanke om mord, eftersom 
straffskalan för brottet har fängelse som påföljd i lägst tio år.137 Avlyssningen kan generera 

 
137 Straffskalan framgår av 3 kap. 1 § BrB.  
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överskottsinformation beträffande B som i ett samtal med A erkänner att han begått brottet 
olaga hot. Brottet olaga hot har ett års fängelse i straffskalan.138 I detta fall kan den erhållna 
informationen om B:s begångna brott användas som bevis mot honom i en rättegång om det 
kan antas att påföljden inte endast blir böter. Detta trots att det hade varit förbjudet att använda 
hemlig teleavlyssning gentemot B på grund av brottet olaga hot. Mot bakgrund av detta går det 
därför att argumentera för att det bör ske en större begränsning i fråga om att använda 
överskottsinformation för att både utreda och bevisa brott, åtminstone ett krav som 
överensstämmer med regleringen som avser hemlig teleavlyssning i 27 kap. 18 § RB. Eftersom 
det inte är tillåtet att avlyssna en individ vid misstanke av brott där det är föreskrivet lindrigare 
straff än fängelse i två år kan ett sådant krav även anses vara behövligt i fråga om när 
överskottsinformation ska få användas som bevis enligt RB.  
 
Det går således att ifrågasätta varför kravet för att använda överskottsinformation i 
utredningssyfte enligt 27 kap. 23 a § RB har lagts lägre än kravet för att enligt 27 kap. 18 § RB 
kunna genomföra en hemlig teleavlyssning gentemot en person. Enligt min mening motiverar 
inte all brottslighet den integritetskränkning som användningen av överskottsinformation i vissa 
fall innebär. Däremot bör inte brottslingars intresse av att undkomma lagföring prioriteras 
framför brottsoffers rätt att få upprättelse. Möjligheten att använda överskottsinformation vid 
brott där straffskalan understiger det krav som ställs på användningen av hemlig teleavlyssning 
har därför av lagstiftaren ansetts befogat. Lagstiftarens intentioner bakom regleringarna i RB 
och preventivlagen beträffande användningen av överskottsinformation synes vara att endast 
viss allvarlig brottslighet rättfärdigar användningen. Det är tydligt att lagstiftaren inte velat 
begränsa utrymmet för att använda sådan information i en alltför stor omfattning, eftersom det 
hade kunnat medföra att brottsbekämpningen hämmas. En ändring i 27 kap. 23 a § RB vad 
gäller brottslighetens art är enligt min mening inte nödvändigt. Även om det främst är grov och 
organiserad brottslighet som man vill komma åt med användningen av hemlig teleavlyssning, 
så finns det ett behov av att kunna använda överskottsinformation som rör andra brott vilka kan 
betraktas vara mindre allvarliga. 
 
Hur överskottsinformation ska hanteras kan betraktas vara beroende av vem informationen 
avser. En uppdelning kan göras mellan å ena sidan möjligheten att använda sådan information 
som rör en tredje person och å andra sidan information som rör den som blivit föremål för en 
tvångsåtgärd. Frågan om hur överskottsinformation ska få användas som bevis gentemot en 
annan person än den som tvångsmedelsbeslutet avser är mycket känsligt. Eftersom hemlig 
teleavlyssning enligt RB endast får användas mot någon som är skäligen misstänkt för brott 
måste det finnas en konkret misstanke om brott. Trots detta kan en tredje person åtalas och 
lagföras för brott på grund av överskottsinformation som framkommit vid en hemlig 
teleavlyssning av en annan misstänkt person. Om den tredje personen åtalas för brott och 
bevisningen består av överskottsinformation som framtagits genom hemlig teleavlyssning av 
en annan misstänkt person så har en kränkning av personens integritet skett i en större 
omfattning än om informationen hade framkommit när den tredje personen själv varit föremål 
för hemlig teleavlyssning men beträffande ett annat brott.  

 
138 Straffskalan framgår av 4 kap. 5 § 1 st. BrB.  
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Av Vapenmålet framgår att EKMR endast i vissa fall kräver en lagreglering beträffande hur 
överskottsinformation ska hanteras när individer av en slump råkar bli avlyssnade, dvs. tredje 
personer. Detta är ett av skälen bakom införandet av den nuvarande regleringen i 27 kap. 23 a 
§ RB. Trots att integritetskränkningen vad gäller användningen av överskottsinformation som 
avser tredje person kan betraktas vara mer omfattande har det i svensk rätt dock inte gjorts 
någon skillnad i den bevisrättsliga hanteringen av sådan information beroende på vem 
informationen avser. Bestämmelserna i 27 kap. 23 a § RB och 12 § preventivlagen reglerar 
endast hur överskottsinformation ska hanteras för att utreda brott, oberoende av vem 
informationen avser. Europadomstolens resonemang tyder inte heller på att 
överskottsinformation ska hanteras annorlunda om informationen avser en person som inte varit 
föremål för en tvångsåtgärd.  
 
Det främsta argumentet som talar för att den bevisrättsliga användningen av 
överskottsinformation bör förändras eller begränsas är för att skapa ett starkare skydd för den 
enskildes integritet och privatliv. Begreppet integritet förekommer vanligtvis i olika 
sammanhang och har en koppling till människans frihet, vilket kanske är något människor 
värderar allra högst. Integritetsbegreppet kan dock analyseras ur många perspektiv och leda till 
olika resultat, varför det inte finns en entydig och klar definition. Trots detta finns vanligtvis 
rättighetskataloger i demokratiska rättsordningar som på många sätt tillgodoser intresset och i 
den svenska utgör RF samt EKMR en grund för samhällsstrukturen. Integriteten är således 
något som majoriteten anser ska respekteras. Integritetsintresset måste dock vägas mot statens 
intresse av att bekämpa brott och brottsoffers intresse av att få upprättelse. Det kan för vissa 
troligen framstå som självklart att brottslingar inte ska få undgå lagföring, varför 
överskottsinformation obegränsat ska få tillåtas som bevis. Intresseavvägningen är inte helt 
enkel.  
 
Om användningen av överskottsinformation betraktas ur ett rättssäkerhetsperspektiv är en 
generös reglering och användning av överskottsinformation från hemlig teleavlyssning ett 
problem. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv förespråkas en mer strikt möjlighet till att använda 
överskottsinformation som bevis. Packer betonar att rättssäkerhetsmodellen kräver förutsebara 
procedurregler som domstolarna måste följa, varför exempelvis överskottsinformation som 
tillkommit på ett sätt som strider mot lagen och andra bevis vilka är ett resultat av informationen 
ska avvisas såväl före som under huvudförhandlingen. I detta avseende går det att ifrågasätta 
hur det i nuläget kan tillåtas att polisen bryter mot EKMR, för att genom tvångsmedel kunna 
samla bevis, som i en rättegång senare kan användas gentemot personer vilka genom det 
olagliga agerandet blir misstänkta för brott. Användningen av sådan överskottsinformation 
innebär enligt min mening en oproportionerlig integritetskränkning, vilket medför att individer 
hamnar i en sämre position gentemot statsmakten. Om denna möjlighet däremot inte hade 
funnits skulle dock brottsbekämpningen kunna hämmas och brottsoffers intresse av upprättelse 
samt skydd kunna bli lidande.  
 
Utredningen om rättssäkerhetsgarantier vid användningen av vissa tvångsmedel framförde i sitt 
slutbetänkande år 2018 att det inte fanns något skäl att införa ett bevisförbud vad gäller 
överskottsinformation som framkommit vid en otillåten användning av ett tvångsmedel. Någon 
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utförlig motivering till denna slutsats presenterades dock inte, förutom att den fria 
bevisprövningen och EKMR inte innebär något förbud att använda överskottsinformation som 
bevis. I svensk rätt synes man därför ha intagit en stark position beträffande att en lagstadgad 
begränsning i användningen av överskottsinformation som bevis skulle kunna komma att rubba 
den starka principen om fri bevisprövning. Det svenska rättssystemet har således till en viss 
gräns, såsom Lindblom framfört, prioriterat brottsbekämpning som utgångspunkt i fråga om 
den bevisrättsliga användningen av otillåtet åtkommen överskottsinformation.  
 
Användningen av otillåtet framtagen överskottsinformation begränsas i dagsläget inte genom 
27 kap. 23 a § RB eller 12 § preventivlagen eftersom bestämmelserna endast tar sikte på hur 
informationen får användas när hemlig teleavlyssning beslutats i laglig ordning. Enligt min 
mening är det å ena sidan värdefullt att domstolarna kan ta del av överskottsinformation som 
bevis, oavsett hur bevisningen tillkommit. Den tilltalade bör dock på något sätt kompenseras 
för polisens otillåtna agerande om bevisningen framtagits på ett otillåtet sätt och i strid med 
EKMR. Av den diskussion som framförts i doktrinen vad gäller otillåtet anskaffad bevisning 
kan två ståndpunkter beaktas. Man kan å ena sidan anse, såsom Ekelöf framfört, att 
bevisanskaffningen kan påverka värdet av bevisningen men att detta i sig inte utgör skäl till att 
avvisa den. Ansvaret åvilar domstolarna att avgöra hur tillkomstsättet ska påverkar bevisvärdet, 
men avvisning av otillåtet åtkommen bevisning bör kunna ske när bevisningen betraktas strida 
mot rättsordningens grunder. Det går å andra sidan att anse, såsom Lundqvist framfört, att den 
svenska bevisrätten bör justeras så att förutsättningarna för att använda och avvisa bevisning 
som tillkommit på ett oegentligt sätt regleras. Om exempelvis hemlig teleavlyssning skett utan 
att skälig misstanke om brott förelegat och överskottsinformation från denna tvångsåtgärd 
används har åtgärderna företagits i strid med oskyldighetspresumtionen. Det bör i sådana fall 
prövas om informationen ska avvisas som bevisning. Allmänhetens intresse av att bekämpa 
brott kan enligt detta synsätt inte alltid motivera att bevisningen används.  
 
I förarbetena till 27 kap. 23 a § RB stadgas att positivt lagstöd måste finnas för att använda 
överskottsinformation som framkommit genom användningen av hemliga tvångsmedel. Det 
framstår som rimligare att starkare skäl då talar för att inte kunna använda otillåtet åtkommen 
information, eftersom lagstöd saknats för inhämtandet av uppgifterna. Detta berördes dock inte 
vid införandet av 27 kap. 23 a § RB. En bestämmelse i nationell rätt som reglerar när otillåtet 
åtkommen bevisning kan användas respektive avvisas har enligt min mening betydelse för 
huruvida art. 6 EKMR är kränkt. En sådan förutsebar lagstiftning skulle också kunna motverka 
godtycklighet. Enligt min mening bör domstolarna även under vissa omständigheter ha en 
möjlighet att avvisa olagligt anskaffad överskottsinformation, åtminstone när det är fråga om 
brottslighet av lindrig art eller när stödbevisning inte finns. Förutsättningarna för att använda 
sådan information som tillkommit på ett oegentligt sätt bör i varje fall regleras.  
 
Prövningen av om otillåtet åtkommen bevisning ska få användas eller inte kan dock vara 
beroende av omfattningen av den kränkning individen har blivit utsatt för. Graden av 
åsidosättandet kan dock bli svår att såväl uppskatta som att bedöma. Vad som kan vara 
betydelsefullt vid denna bedömning är dock allmänna rättsgrundsatser och omständigheterna i 
det enskilda fallet, som kan vara av sådan art att det anses nödvändigt att avvisa bevisningen. 
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Svårhetsgraden av den kränkta rättigheten och varaktigheten samt frekvensen bör därför 
beaktas. Prövningen kan dock också skapa godtycklighet och subjektivitet i rättsskipningen. 
Som ett alternativ till bevisförbud har domstolarna i dagsläget värderat otillåtet åtkommen 
bevisning restriktivt och beaktat huruvida rättegången i dess helhet varit rättvis. Denna lösning 
står dock i konflikt med rätten till en rättvis rättegång och bör enligt min mening inte godtas.  
 
Intrång i rättigheter som har skett utan lagstöd strider onekligen mot legalitetsprincipen. En 
möjlighet till att förbjuda otillåtet åtkommen bevisning kan betraktas som ett rättsmedel på 
grund av att en rättsgrundsats eller en rättsregel har blivit åsidosatt. Utifrån den tilltalades 
perspektiv kan avsaknaden av ett sådant förbud medföra att individens rätt till att tiga och vara 
passiv blivit kränkt. När överskottsinformation som framkommit på ett olagligt sätt används 
kan man dock framföra att skadan redan är skedd vid avlyssningen och om 
överskottsinformation väl framkommit bör användningen av informationen inte förbjudas 
eftersom inget kan återställas. Det går således att anse att skadan vid användandet av denna 
information redan är skedd, varför det vore meningslöst att införa ett bevisförbud. Enligt min 
mening är det dock felaktigt att påstå att en kränkning av den enskildes skyddsintressen endast 
sker vid tillfället när personen blir föremål för hemlig teleavlyssning. Nya kränkningar kan 
förekomma längre fram i processen, speciellt med hänsyn till att överskottsinformation ensamt 
kan läggas till grund för en fällande dom. Ett bevisförbud kan begränsa skadan och medföra att 
individens rättigheter inte kränks i större omfattning under senare skeden i straffprocessen.  
 
Att domstolarna tillhandahålls ett bevisvärderingsunderlag utan några större begränsningar är 
en central förutsättning för att domstolens dom ska kunna bli materiellt riktig. Utifrån tanken 
om att domstolens uppgift är att möjliggöra sanningsutletandet, motiverar detta obegränsad 
möjlighet för domstolarna att kunna använda överskottsinformation som bevis. Detta 
tillgodoser även brottsbekämpningsintresset och de brottsbekämpande myndigheterna kan 
betraktas ha ett ansvar för att insamla så mycket bevis som möjligt om ett brott. Genom att 
överskottsinformation kan användas och bli processmaterial tillgodoser detta också funktionen 
av att finna den formella sanningen. Idag har intresset bland annat tillgodosetts genom principen 
om fri bevisprövning och domstolarna använder sig av olika metoder vid bevisprövningen. I 
fråga om överskottsinformation behöver polisen och åklagare inte bortse från 
överskottsinformation och de har en omfattande möjlighet till att använda informationen för att 
utreda samt bevisa brott. Om intresset av att möjliggöra sanningsutletandet prioriteras i för stor 
omfattning kan dock varje inskränkning i bevisprövningen betraktas som problematisk.  
 
Vid en diskussion av detta slag är det av betydelse att skilja mellan å ena sidan polisens och 
åklagares möjlighet att använda överskottsinformation i utredningssyfte och å andra sidan 
domstolarnas möjlighet till att tillåta sådan information som bevis. Polisens arbete syftar främst 
till att bekämpa brott och därför är det av betydelse att de har en möjlighet till att effektivt utreda 
ett brott efter kännedom om brottet genom överskottsinformation. Det är troligen svårt för 
polisen att bortse från information gällande annan brottslighet än den som legat till grund för 
ett tvångsmedelsbeslut. Det finns dock en risk att polisen använder sig av hemlig teleavlyssning 
i syfte att få fram överskottsinformation. Detta kan motivera en större begränsning i dess 
möjlighet till att använda sådan information för att utreda brott. Trots denna risk har möjligheten 
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enligt 27 kap. 23 a § RB för åklagare och polis att använda överskottsinformation för att utreda 
brott inte begränsats i någon större utsträckning. Risken för missbruk har av regeringen tidigare 
avvisats som argument. Idag har lagstiftaren därför stor tillit till polis och åklagare i fråga om 
användningen av hemlig teleavlyssning samt hanteringen av överskottsinformation. Enligt min 
mening utgör inte risken för missbruk i sig ett argument som bör föranleda en rättslig reform 
vad gäller hanteringen av överskottsinformation som bevis. Det är främst avsaknaden av 
bevisrättsliga regler och en otydlig praxis som enligt min mening medför ett behov av 
förändring.  
 
Samhällets behov av brottsbekämpning är, som många gånger nämnts i denna framställning, 
huvudargumentet för att tillåta en obegränsad eller omfattande användning av 
överskottsinformation som bevis. Det är ostridigt att betydelsen av att kunna använda all 
information som blir tillgänglig för rättsväsendet växer allt mer i och med samhällets 
utveckling. Användningen av överskottsinformation kan därför i vissa fall utgöra en bra 
möjlighet till att bekämpa och bevisa brott. Idag har kriminaliteten blivit mer omfattande och 
grövre. I och med den tekniska utvecklingen har det även blivit svårare för polisen att utreda 
brott, eftersom brottslingar vanligtvis är medvetna om deras möjligheter att genom tekniken 
undanröja spår efter sig och på så sätt undkomma rättvisan. Användningen av mobiltelefoner 
ökar ständigt och nya kommunikationsvägar framkommer. Detta har onekligen fått negativa 
konsekvenser för hur effektivt brott utreds och också hemliga teleavlyssningars resultat. Det 
har således på grund av den samhälleliga utvecklingen blivit lättare för personer inblandade i 
främst grov och organiserad brottslighet att komma undan. Vid olika rättegångsbesök och 
huvudförhandlingar beträffande organiserad brottslighet har även en ökad användning av 
krypterade telefoner observerats. Polisen har ofta svårt att hänga med i utvecklingen, vilket kan 
bero på bristande resurser. Mot bakgrund av detta kan det finnas en framtida risk att den hemliga 
teleavlyssningen blir mer verkningslös. Det kan bli svårare att utreda och bevisa brott om 
överskottsinformation som framkommit vid hemlig teleavlyssning inte kan användas som bevis 
eller om användningen begränsas.  
 
Enligt Packers brottsbekämpningsmodell kräver brottsbekämpning effektivitet under 
rättegången. Om det exempelvis finns en omfattande och obegränsad möjlighet till att använda 
överskottsinformation som bevis kan detta medföra en effektivitet i rättsprocessen. Om målet 
vidare är att lagföra så många brott som möjligt borde det således inte spela någon roll hur ett 
bevis har framtagits. Intresset av att bekämpa brott är dock inte av absolut värde och det är 
väsentligt att individens intressen också tas på allvar. Rättsordningen bör så långt som möjligt 
försöka tillgodose individens mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. En oförutsebar hantering 
av överskottsinformation kan, för den enskilde som utsatts för ett ingrepp i sin personliga 
integritet, framstå som stötande. Om processen blir alltför effektiv kan även detta uppfattas som 
kränkande för individen. Även om brottsbekämpningen är ett intresse som, med hänsyn till den 
samhälleliga utvecklingen, i hög grad måste prioriteras så får detta inte ske till vilket pris som 
helst. Man bör kunna ställa högre krav på bevisning när överskottsinformation ligger till grund 
för ett åtal. Detta för att på bästa sätt kunna utröna vad som i samband med ett brott har hänt 
och på så sätt öka antalet materiellt riktiga domar. Straffprocessen bör inte utvecklas i en 
riktning som medför att processen blir ett rullband eller en sållningsprocess. 
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Oskuldspresumtionen är en väsentlig princip som måste tillgodoses, varför en rättssäker och 
förutsebar rättstillämpning är av stor betydelse för att kunna använda överskottsinformation 
som bevis. 
 
Om brottsbekämpningsmodellen förespråkar effektivitet i rättsprocessen och den fria 
bevisprövningen underlättar möjligheten till att få materiellt riktiga domar går det att påstå att 
den fria bevisprövningen idag är mindre effektiv vad gäller omdiskuterad bevisning. När det 
gäller exempelvis överskottsinformation måste domstolarna värdera bevisningen med 
försiktighet och ställa informationen i relation till exempelvis stödbevisning. Det torde inte 
heller finnas några klara riktlinjer beträffande vad som exakt avses med en försiktig värdering 
och frånvaron av tydlig praxis medför att det blir ännu svårare att få klarhet i hur domstolarna 
faktiskt ska värdera överskottsinformation som bevis. Om den bevisrättsliga hanteringen av 
överskottsinformationen däremot hade reglerats skulle detta kunnat medföra en mer effektiv 
process, eftersom domstolarna då istället hade haft tydliga krav beträffande när sådan 
information får användas och hur bevisprövningen bör ske. Begreppet effektivitet innefattar 
dock andra aspekter inom brottmålsprocessen, såsom exempelvis hur snabbt rättsväsendet kan 
sätta brottslingar som av domstolarna bedömts skyldiga i fängelse. Ur andra synvinklar kan 
således en begränsning eller lagreglering beträffande möjligheten till att använda 
överskottsinformation som bevisning betraktas vara mindre effektivt. Argumentet att en sådan 
förändring skulle medföra en mer effektiv process kanske inte är det bästa argumentet, men det 
kan vara ett perspektiv som är värt att tänka på.  
 
Trots att undantag kan göras från principen om fri bevisprövning torde denna vara den främsta 
anledningen bakom att den bevisrättsliga hanteringen av överskottsinformation idag inte är 
reglerad. Av regeringens proposition år 2004 framgår att undantag kan göras från principen om 
fri bevisprövning, om det finns starka skäl för detta. Man kan också ha en annan syn på 
principen, såsom Lundqvists, att den uppfattas som en typ av generalklausul och kan preciseras 
med lex specialis. Det faktum att bevisprövningen i dagsläget är ’’fri’’ bör enligt min mening 
inte automatiskt betyda att man ska tillåta användningen av överskottsinformation obegränsat 
eller oreglerat. Det går att argumentera för att tvångsmedlets karaktär, som till en hög grad är 
integritetskränkande, motiverar tydliga regler för hur överskottsinformation ska få hanteras som 
bevis. Vidare kan även framföras att den svenska rättsordningen, som redan har begränsat 
användningen av överskottsinformation för att utreda brott, även bör reglera hur sådan 
information ska få användas bevisrättsligt. Tanken bakom den fria bevisprövningen har inte 
varit att bevisprövningen ska baseras på det totala intrycket av materialet som förekommit i ett 
mål, för att avgöra om rätten till en rättvis rättegång tillgodosetts och på så sätt kunna lägga 
bevisningen till grund för en fällande dom. En alltför stor flexibilitet i bevisprövningen kan 
medföra att domaren kommer till oriktiga slutsatser. Såsom tidigare även framförts kan 
principen om den fria bevisprövningen kritiseras om denna för den enskilde i specifika fall 
utgör ett rättssäkerhetsproblem. Bristen på tydliga regler och en tydlig hantering av sådan 
information medför idag en oförutsebar rättstillämpning. Detta kan på ett sätt inte framstå som 
lämpligt. Individens rättssäkerhet väger dock enligt min mening tyngre än behovet av att 
upprätthålla och inte begränsa den fria bevisprövningen i 35 kap. 1 § RB.  
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Efter att ha granskat relevant lagtext, rättspraxis och doktrin står det enligt min mening klart att 
det finns ett behov av en reform som reglerar och förtydligar den bevisrättsliga hanteringen av 
överskottsinformation. Trots att de nuvarande regleringarna i 27 kap. 23 a § RB och 12 § 
preventivlagen indirekt medför ett bevisförbud finns det starka skäl som talar för att det idag 
finns ett behov av motsvarande regleringar vad gäller domstolarnas bevisrättsliga hantering av 
sådan information. Optimala regler om bevisföring kan, såsom Ekelöf framfört, bidra till en 
ökning av antalet materiellt riktiga domar och en minimering av mängden felaktiga domar. Det 
går inte att frångå, oavsett HD:s praxis, det faktum att den enskildes fri- och rättigheter är 
skyddad i grundlagen, men inte den fria bevisprövningen. Det kan därför finnas ett långsiktigt 
värde av att reglera den nuvarande användningen av överskottsinformation som bevis. Idag 
finns även ett stort behov av att fler fall avgörs av HD som avser den bevisrättsliga hanteringen 
av överskottsinformation, eftersom det inte finns några avgöranden som behandlats efter 
införandet av 27 kap. 23 a § RB och 12 § preventivlagen.  
 
Lagstiftaren bör i första hand överväga huruvida 27 kap. 23 a § RB och 12 § preventivlagen bör 
ändras på så sätt att de även omfattar frågan om hur överskottsinformation ska hanteras 
bevisrättsligt. Lösningen skulle även kunna vara att endast införa en bestämmelse i RB som 
reglerar detta, vilken kan tillämpas när överskottsinformationen framkommit vid tillämpningen 
av preventivlagen. Utöver detta finns det också ett rättsligt behov av att reglera hur otillåtet 
åtkommen överskottsinformation vid hemlig teleavlyssning ska hanteras bevisrättsligt. Dessa 
åtgärder bedöms enligt min mening vara behövliga för att skapa förutsebara procedurregler och 
tillgodose den enskildes rättssäkerhet. Det föreligger dock inget behov av att begränsa 
användningen av sådan överskottsinformation på så sätt att kravet på brottslighetens art i 27 
kap. 23 a § RB motsvarar det som uppställs i 27 kap. 18 § RB. Mot bakgrund av 
samhällsutvecklingen och behovet av att effektivt kunna bekämpa brott talar inte övervägande 
skäl av för en sådan reglering.  
 
Eftersom Europadomstolen har fastslagit att användningen av överskottsinformation under 
vissa förutsättningar kan inskränka art. 6 och 8 i EKMR är det väsentligt att betona vilka krav 
som ställs på en framtida lagstiftning gällande den bevisrättsliga hanteringen av 
överskottsinformation. Trots att Europadomstolen inte uttalat sig om nationell bevisrätt har 
domstolen uppställt krav på en lagstiftning som reglerar hanteringen av överskottsinformation. 
Dessa krav kan även tjäna som vägledning vid en framtida bevisrättslig reglering av hur sådan 
information ska hanteras. Europadomstolen har framfört att en lagstiftning som begränsar 
individens fri- och rättigheter måste vara tillgänglig, tillräckligt förutsebar och specificerad. På 
så sätt ska individen skyddas, eftersom denne kan få en indikation på tillämpliga bestämmelser 
i det enskilda fallet och en möjlighet till att ändra sitt beteende. Om den bevisrättsliga 
användningen av överskottsinformation vid hemlig teleavlyssning i framtiden begränsas eller 
förtydligas bör detta regleras i RB och/eller preventivlagen. Detta eftersom RB och 
preventivlagen är bindande lagstiftningar som görs tillgängliga för allmänheten genom att 
kungöras samt publiceras, vilket medför att kravet på tillgänglighet kan uppfyllas. 
 
I fråga om kravet på att lagen ska vara tillräckligt specificerad är det värt att belysa att de 
framtida bestämmelsernas ordalydelser måste vara tydliga och inte ge upphov till svåra 
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bedömningsfrågor. Det går att använda sig av den nuvarande regleringen i 27 kap. 23 a § RB 
och 12 § preventivlagen, beträffande när överskottsinformation får användas för att utreda brott, 
som förebild om nya bestämmelser införs. Huruvida dessa bestämmelser uppfyller kravet på en 
tillräckligt specificerad lagstiftning är dock en annan fråga, som inte ska diskuteras i denna 
framställning. Man kan också, såsom tidigare framförts, tänka sig en ändring i 27 kap. 23 a § 
RB och 12 § preventivlagen så att tillämpningsområdena för respektive reglering även omfattar 
hanteringen av överskottsinformation i bevishänseende samt ett förtydligande av vilka krav som 
ställs på en sådan användning.   
 
Vad gäller förutsebarheten framgår av Amannmålet att tillämpningsområdena för regleringarna 
måste vara tillräckligt tydliga. Framtida bestämmelser beträffande den bevisrättsliga 
hanteringen av överskottsinformation kan i sig medföra att hanteringen blir någorlunda 
förutsebar. Det faktum att det i förarbetena till 27 kap. 23 a § RB framkommer att användningen 
av sådan information indirekt begränsas genom bestämmelsen är enligt min mening inte 
tillräckligt förutsebart. Vidare omfattar detta inte den bevisrättsliga hanteringen av 
överskottsinformation som framtagits på ett sätt som strider mot lagen. Det bör således så långt 
som möjligt regleras när överskottsinformation får eller inte får användas som bevisning. 
Sammanfattningsvis talar övervägande skäl för att reglera bevisföringen av 
överskottsinformation. Hur lagstiftningen i framtiden ska se ut är något som måste överlämnas 
till lagstiftaren. Av väsentlig betydelse är dock att reformen bör uppfylla de krav som 
Europadomstolen uppställt.  

6.2 Bevisvärderingen  
HD och Europadomstolens främst har uppställt vissa riktlinjer för att genomföra 
bevisvärderingen av överskottsinformation. Det är främst i Khanmålet och Vapenmålet som 
domstolarna utförligt behandlat detta. Trots att överskottsinformation måste behandlas med 
försiktighet har HD och Europadomstolen framfört att det finns omständigheter som kan 
föranleda att överskottsinformation får ett högt bevisvärde. Idag har domstolarna istället funnit 
att den kränkning den tilltalade utsatts för vid användningen av överskottsinformation kunnat 
kompenseras under processens gång genom att personen fått tillfälle att bemöta informationen 
som bevis och ifrågasätta denna. Förutsättningarna för att överskottsinformation ska kunna 
tillmätas ett högt bevisvärde är bland annat att informationen får stöd av annan bevisning. Av 
Khanmålet framgår att även om överskottsinformationen är den enda bevisningen som 
föreligger i ett mål kan informationen, under vissa förutsättningar, ensamt läggas till grund för 
en fällande dom. Om överskottsinformationen i sig ska medföra för en fällande dom är dock ett 
krav att rättegången i sin helhet kan betraktas som rättvis.  
 
Europadomstolen och HD har genom nyss nämnda lösningar velat tillgodose den enskildes 
integritet och rättssäkerhet. Lösningarna som domstolarna i dagsläget presenterat vad gäller hur 
överskottsinformation ska värderas som bevis medför dock en stor risk att domstolarna grundar 
sin bevisvärdering på totalintrycket av samtliga bevis eller omständigheter i det enskilda fallet. 
Genom att ställa högre krav eller begränsa bevisvärderingen kan den enskilde individens rätt 
till en rättvis rättegång kan tillgodoses i större grad. De krav som HD och Europadomstolen har 
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uppställt kan dock i sig betraktas som begränsningar i bevisvärderingen. Frågan blir i sådana 
fall om begränsningarna är tillräckliga för att tillgodose den enskildes rättssäkerhet och rätten 
till en rättvis rättegång. Om frågan besvaras nekande, krävs det en förändring i bevisvärderingen 
av överskottsinformation vid hemlig teleavlyssning. Besvaras frågan däremot jakande, behöver 
det inte betyda att detta utesluter behovet en reform vad gäller bevisföringen av 
överskottsinformation.   
 
Det faktum att överskottsinformation ensamt kan ligga till grund för en fällande dom utan att 
stödbevisning föreligger är enligt min mening inte rättssäkert. Polis och åklagare har redan en 
lagstadgad möjlighet till att använda överskottsinformation för att inleda en förundersökning 
eller utreda brott. Under förundersökningens eller utredningens gång bör fler bevis insamlas i 
sin tur tillsammans med överskottsinformationen läggas till grund för en fällande dom. För att 
tillgodose den enskildes rättssäkerhet är det av betydelse att domstolen vid sin bevisvärdering 
av överskottsinformation värderar bevisningen restriktivt och inte endast godtar 
överskottsinformation ensamt som bevis. Enligt min mening kan överskottsinformation vara 
stark och tillförlitlig om stödbevisning föreligger, annars finns det inte något som styrker 
informationens trovärdighet och tillförlitlighet. Detta är av större betydelse när 
överskottsinformationen framtagits på ett sätt som strider mot lagen. Olovligheten bör således 
beaktas vid bedömningen om rätten till en rättvis rättegång enligt art. 6 EKMR tillgodosetts. 
Den tilltalade bör kompenseras för polisens otillåtna agerande. Detta behöver dock inte betyda 
att bevisningen alltid ska avvisas under rättegången om stödbevisning inte finns, men att detta 
åtminstone kan prövas och vara möjligt.  
 
Det är värt att ha i åtanke att avlyssningen och uppgifterna den tilltalade lämnat, dvs. vad som 
framgår av överskottsinformationen, kan ha skett under vissa omständigheter som medför att 
dessa kan feltolkas av domstolarna. HD har påpekat detta i Vapenmålet och betonat att samtal 
som avlyssnats kan skett under vissa speciella förutsättningar som för domstolen kan vara svåra 
att förstå, vilket i sin tur kan skapa ett stort utrymme för feltolkningar samt missförstånd. 
Domstolens anförande motiverar min ståndpunkt beträffande att det bör ställas högre krav på 
åklagare och polisen i fråga om insamling av stödbevis för att styrka det som framkommit av 
överskottsinformationen. Detta framförs även mot bakgrund av EKMR och det faktum att 
konventionen ska tolkas i sin helhet, dvs. art. 6 samt 8 i EKMR bör tolkas tillsammans. Vad 
som också bör belysas är att art. 6 EKMR endast utgör en miniminivå och det finns därför inget 
hinder mot att ställa högre krav på bevisrätten i syfte att tillgodose den tilltalades rätt till en 
rättvis rättegång.  
 
Mot bakgrund av vad som nu framförts finns det enligt min mening även ett behov av en 
förändring vad gäller bevisvärderingen av överskottsinformation som framtagits vid hemlig 
teleavlyssning. Rättstillämparens flexibilitet vad gäller den bevisrättsliga hanteringen av sådan 
information medför att en effektiv brottsbekämpning prioriterats framför en rättssäker och 
förutsebar rättegång. En flexibel bevisvärdering av överskottsinformation som kan anpassas 
utifrån omständigheterna och förhållandena i det enskilda fallet är självklart fördelaktigt. En 
mindre flexibel bevisvärdering av sådan information, med krav på stödbevisning eller en 
möjlighet till att i vissa fall exkludera olovligt framtagen information, medför dock inte att 
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domstolarnas bevisvärdering blir avgränsad på ett sätt som resulterar i att samhällets behov av 
att lagföra brottslingar inte kan tillgodoses.  

6.3 Slutsatser 

Idag vilar hanteringen av överskottsinformation på ett indirekt regelverk och en otydlig 
rättstillämpning. Det finns inte mycket praxis beträffande den bevisrättsliga hanteringen av 
överskottsinformation vid hemlig teleavlyssning och det har gått cirka 17 år sedan HD:s senaste 
avgörande. Rättsläget bör därför klargöras och förtydligas. Även om det av Europadomstolens 
praxis framgår att tillåtligheten av bevis främst är en nationell angelägenhet ålägger EKMR 
medlemsstaterna en skyldighet att förverkliga det som de förbundit sig till. Återkommande i 
praxis rörande mänskliga rättigheter är den stora betydelsen av lagstöd, förutsebarhet, en 
tillgänglig lagstiftning och garantier för att tillgodose medborgarna rättssäkerhet. Godtycklighet 
vid rättstillämpningen och avsaknad av en rättssäker straffprocess innebär att skada lids genom 
att värden samt rättigheter kränks. En rättssäker och förutsebar rättegång är betydelsefullt för 
att den enskilde ska kunna förutse hur rättstillämparen kan komma att tillämpa en rättsregel på 
ett specifikt fall. Vidare även för individen ska kunna planera inför ett framtida val genom att 
få kännedom om vilka alternativ som står till buds. En reglering som tillgodoser både 
brottsbekämpning och rättssäkerhet borde inte vara omöjlig. 
 
Slutligen ska därför reformerna som enligt min mening bör genomföras presenteras. För det 
första kan det faktum att bevisföringen indirekt begränsas genom 27 kap. 23 a § RB och 12 § 
preventivlagen klargöras. Detta kan ske genom att antingen ändra de nämnda bestämmelserna 
eller införa en reglering i RB som uteslutande rör den bevisrättsliga hanteringen av 
överskottsinformation, vilken även kan tillämpas när överskottsinformationen grundar sig på 
tillämpningen av preventivlagen. I samma reglering bör även tydliggöras hur olagligt framtagen 
överskottsinformation ska hanteras som bevis och finnas en möjlighet till att avvisa sådan 
bevisning. För det andra bör det övervägas huruvida stödbevisning alltid bör vara ett krav för 
att överskottsinformation ska kunna läggas till grund för en fällande dom, åtminstone när 
informationen framtagits på ett olagligt sätt. Dessa förslag kan täcka de brister som gällande 
rätt idag innehåller och stärka syftet med samt skyddsintressena bakom reformen. Förslagen 
kan på olika sätt tillgodose både intresset av brottsbekämpning den tilltalades rättssäkerhet och 
integritet. Av väsentlig betydelse är att de föreslagna ändringarna inte behöver vara alternativa 
eller utesluta varandra.
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