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Förord 

Juridiska institutionen i Umeå anordnar en gång per år ett forskningsinternat i syfte 
att institutionens doktorander ska ges möjlighet att presentera och diskutera sina 
avhandlingsprojekt, samt att institutionens lärare och forskare ska ges möjlighet att 
diskutera aktuella rättsvetenskapliga frågor. 2011 års internat genomfördes under 
två dagar i april och platsen var Örnsköldsvik. Årets tema var Förrättsligande och 
inbjuden gäst var Leila Brännström från Lunds universitet. 

Under forskningsinternatets två dagar hölls sammanlagt tio presentationer på så 
olika teman som den ökade rättsliga regleringen av underrättelseverksamhet, 
förrättsligande av den svenska konsumentkreditmarknaden och materiell 
juridifiering eller reflexiv arbetsrätt i multinationella företag. Internatets särskilt 
inbjudna gäst bidrog med föredrag angående förrättsligande genom 
konstitutionalisering och historisk-kontextuella analyser av rättsutvecklingen. 
Samtliga bidrag diskuterades och kommenterades livligt av internatets trettio 
deltagare. 

Den här rapporten innehåller en kort introduktion av de olika presentationerna 
som gjordes under internatet samt sju artiklar och ett paper som deltagare vid 
internatet har författat utifrån det övergripande temat. 

Ett stort tack riktas till samtliga medverkande vid 2011 års internat och särskilt 
till Ann-Sofie Henrikson och Fanny Holm för deras insatser i den arbetsgrupp som 
föreslagit och utvecklat internatets tema. 
 
Umeå i december 2011  
 
Görel Granström 
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Markus Naarttijärvi 

Den ofrivillige lagstiftaren – om rättslig 
reglering av underrättelseverksamhet 

Säkerhetspolisens verksamhet, särskilt dess underrättelseverksamhet har länge 
varit förhållandevis oreglerad. Arbetet har i stor utsträckning skett i det fördolda 
och underrättelseverksamhetens inriktning och i viss mån även metoder har inte 
varit föremål för rättslig reglering.241 Istället har inriktning skett (och sker i viss 
mån fortfarande) genom hemliga regleringsbrev och löst formulerade 
förordningar.242 Inhämtning av information och spaning har i 
underrättelseverksamheten skett genom oreglerade spaningsmetoder och under 
perioder genom ett lagstridigt användande av tvångsmedel avsedda för 
förundersökningssituationer.243

Sedan Europakonventionen blev svensk lag har praxis från Europadomstolen 
inneburit att underrättelseverksamhet måste underställas förutsebara regler med 
institutionella kontrollmekanismer och processuella förhållningsregler. Samtidigt 
har också underrättelseverksamheten efter den 11 september 2001 fått allt mer 

 

 
241 Detta har även gällt andra delar av Säkerhetspolisens verksamhet. När Dennis Töllborg på 80-talet 

undersökte den svenska personalkontrollen saknades i stor utsträckning förarbeten och i stort sett allt 
material kring personalkontroll var sekretessbelagt. Lösningen Töllborg valde var att använda s.k. 
aktionsforskning, det vill säga att Töllborg själv agerade ombud och drev processer, bland annat i 
syfte att få del av material, bl.a. i det så kallade Leander-fallet, se Töllborg, Dennis, 
Personalkontroll, Symposion, Stockholm, 1986, s. 31. 

242 Se förordning (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen, myndighetens regleringsbrev där 
Säkerhetspolisens närmare inriktning sker är sekretessbelagd. 

243 Se SOU 2002:87, s. 27 och 341, där Säkerhetstjänstkommissionen konstaterar att långvariga 
förundersökningar om hemlig kårverksamhet bedrivits utan avsikt att väcka åtal, som ett medel för 
att få använda hemlig teleavlyssning och den information som därigenom kan nås, i 
underrättelsesyfte. Hemlig telefonavlyssning kom därigenom att användas i tusentals fall för att 
samla in material om personer som inte var relevanta i den förundersökning som föranledde 
tvångsmedlet. Informationen sammanställdes sedan i fiktiva meddelarakter. 
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medial och politisk uppmärksamhet. Följden är att kravet på en tydlig rättslig 
reglering av underrättelseverksamheten ökat. Rättslig reglering och 
lagstiftningsförslag som inriktar sig specifikt på Säkerhetspolisens 
underrättelseverksamhet har också under senare tid vuxit fram. Genom en 
lagändring år 2007 fick Säkerhetspolisen möjlighet att i fråga om särskilt allvarliga 
brott använda tvångsmedel i preventivt syfte och slipper således skapa fiktiva 
förundersökningar.244 Ytterligare reformer väntar runt hörnet som ska ge 
Säkerhetspolisen rätt att i sin underrättelseverksamhet inhämta elektroniska 
uppgifter som samtalshistorik, internethistorik, geografisk lokalisering av 
mobiltelefoner i realtid, med mera.245 Även andra former av tidigare oreglerade 
spaningsformer som brottsprovokation, infiltration och vissa tekniska 
spaningsmetoder som används i underrättelseverksamhet har blivit föremål för 
lagstiftarens intresse.246 På behandlingssidan har den nya polisdatalagen inneburit 
att Säkerhetspolisens möjligheter att behandla personuppgifter har tydliggjorts.247

Denna form av förrättsligande av underrättelsesfären är inte unik för Sverige, 
samma trend har också uttryckligen observerats i exempelvis Kanada.

 

248 Även om 
denna ökande rättsliga reglering av underrättelseverksamheten i Sverige främst 
drivs utifrån tydliga yttre imperativ kan den samtidigt betraktas utifrån en allmän 
trend av förrättsligande i det svenska samhället.249 Förrättsligande har också 
beskrivits som ett resultat av den fragmentering av ett tidigare stabilt 
socialdemokratiskt politiskt styre som ägt rum sedan 1990-talet.250

Den ökade rättsliga regleringen av underrättelseverksamheten passar in på en av 
de former av förrättsligande som beskrivits av Brännström, att författningar tar 
sikte på aspekter av det sociala livet som tidigare inte varit föremål för reglering i 
författning.

  

251 Frågan är då om man samtidigt kan säga att den ökade rättsliga 
regleringen även lett till att rätten, i form av rättsliga prövningar i domstol, eller 
annars, blivit mer närvarande i underrättelseverksamheten?252

 
244 Se Lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, Prop. 2005/06:177. 

 Det väcker också 
frågan om den ökade rättsliga regleringen i praktiken innebär 
rättssäkerhetsförstärkningar och förstärkningar av den personliga integriteten. Är 

245 Se SOU 2009:1, förslagen har också lett till en lagrådsremiss men propositionen som var tänkt att 
läggas i februari 2011 är försenad. 

246 SOU 2010:103. 
247 Polisdatalag (2010:361), träder i kraft 2012. 
248 Roach, Kent, When Secret Intelligence Becomes Evidence: Some Implications of Khadr and 

Charkaoui II, Supreme court law review, 2009, 47 S.C.L.R. (2d), se även Security Intelligence 
Review Committee, Annual Report 2009-2010, tillgänglig på <http://www.sirc-
csars.gc.ca/anrran/2009-2010/sc01-eng.html> 

249 Brännström, Leila, Förrättsligande, Bokbox förlag, Malmö, 2009, s. 153-163. 
250 Holmström, Barry, The Judicialization of Politics in Sweden, International Political Science 

Review, Vol. 15, No. 2, (Apr., 1994), s. 153- 164 
251 Brännström, 2009, s. 39. Även om underrättelseverksamheten inte varit helt oreglerad tidigare, så 

torde styrningen främst varit att betrakta som politisk, inte rättslig, då regleringen skett företrädesvis 
genom hemliga regeringsbeslut och personliga kontakter mellan Säkerhetspolisen och 
Justitieministern/Statssekreterare. 

252 A.a., s. 40. 
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en sådan utveckling i så fall ett utslag för krav som ställs av Europadomstolen för 
mänskliga rättigheter i dess uttolkning av Europakonventionen?253

Europakonventionens krav på rättslig reglering 

 Eller handlar 
regleringsviljan egentligen om något annat, ett förrättsligande som sker i det 
paradoxala syftet att undvika rätten som sådan? Går det i så fall trots den ökade 
regleringen att tala om ett ökat förrättsligande i praktiken? 

Sedan 1994 är Europakonventionen svensk lag.254

Europadomstolen har också i ett antal rättsfall klarlagt att sådan 
underrättelseverksamhet som Säkerhetspolisen ägnar sig åt får förekomma i de fall 
det sker i syfte att skydda det demokratiska statsskicket från hot.

 Den har också en särskild 
ställning i vårt rättssystem då Europadomstolen har rätt att pröva svensk rätts 
överensstämmelse med konventionen. Genom 2 kap. 19 § regeringsformen har 
också konventionen fått en rättslig status någonstans mellan grundlag och vanlig 
lag, då lag eller föreskrifter inte får meddelas i strid mot Sveriges åtaganden enligt 
konventionen. Europakonventionen skyddar ett antal intressen hos den enskilde 
som har en tendens att komma i konflikt med Säkerhetspolisens verksamhet och 
metoder. Särskilt skyddet för privat- och familjeliv i art. 8 har en tendens att passa 
illa ihop med den kartläggning som Säkerhetspolisen inom sitt verksamhetsområde 
har att ägna sig åt. I konventionen har de undertecknande staternas behov av ägna 
sig åt bland annat säkerhetspolisiär verksamhet beaktats genom undantag, 
exempelvis i Art 8, p. 2, som ger de undertecknande staterna möjlighet att 
inskränka vissa skyddade rättigheter i syfte att säkra bland annat den allmänna 
ordningen, den nationella säkerheten och vissa andra starka samhällsintressen. 

255 Samtidigt har 
dock domstolen särskilt lyft fram att den form av hemlig övervakning av enskilda 
som säkerhetstjänster ägnar sig åt genom sin natur själv utgör ett hot mot 
demokratin, och att sådan verksamhet utan ett starkt rättsligt ramverk riskerar 
underminera demokratin i namnet av att skydda den.256

 
253 Med Europakonventionen avses i det följande den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

 I ett antal fall har 
domstolen utvecklat vissa grundläggande krav som stater har att förhålla sig till när 
de ger sina säkerhetstjänster rätt att i hemlighet övervaka sina medborgare. 
Kortfattat kan dessa krav uttryckas som att en åtgärd måste vara proportionerlig, 
reglerad i lag, förutsebar, nödvändig i ett demokratiskt samhälle samt föremål för 

254 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna. 

255 Europadomstolens dom i Segerstedt och Wiberg m.fl. mot Sverige, den 6 juni 2006, p. 88. 
256 Europadomstolens dom i Klass m.fl. mot Tyskland, den 6 september 1978, p. 49-50. 
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effektiva rättsmedel.257 För undantag från materiella rättsstatliga principer kan man 
således säga att domstolen ställer krav på att staterna i förhållande till åtgärden 
fortfarande ska uppfylla formella rättsstatliga grundkrav.258

Oavsett hur beaktansvärt syftet med en rättighetsinskränkande åtgärd är får 
staten enligt Europadomstolens praxis inte inkräkta på en rättighet enligt 
konventionen utan att den enskilde kan få visshet om grunden för denna 
inskränkning genom gällande lag. Denna lag måste också uppfylla vissa 
kvalitetskrav i fråga om rättssäkerhet och enhetlighet med rättsstatliga 
grundprinciper. Den ska således ge skydd mot godtycke, vara tillgänglig för 
allmänheten och även vara tillräckligt precis i utformningen för att intrång i den 
skyddade rättigheten blir tillräckligt förutsebara.

 Utifrån frågan om 
förrättsligande kommer i det följande särskilt kravet på att åtgärden ska vara i 
enlighet med lag att behandlas.  

259

[T]he requirement of foreseeability cannot mean that an individual should be 
enabled to foresee when the authorities are likely to intercept his communications 
so that he can adapt his conduct accordingly. Nevertheless, the law must be 
sufficiently clear in its terms to give citizens an adequate indication as to the 
circumstances in which and the conditions on which the [police] are empowered to 
resort to this secret and potentially dangerous [measure].

 Denna förutsebarhet kan inte 
vara absolut, men i Malone mot Storbritannien uttalade domstolen att: 

260

Domstolens resonemang i Malone upprepades i Amann mot Schweiz, som rörde 
telefonavlyssningar, där man uttalade att en lags förutsebarhet är knuten till frågan 
om den har tillräcklig precision för att en person – om än det kan kräva juridisk 
rådgivning – kan anpassa sitt beteende efter den. Vikten av denna precision blir 
särskilt central då telefonavlyssningar är ett allvarligt ingrepp i den personliga 
integriteten och tekniken som används blir allt mer sofistikerad.

 

261

I Weber och Saravia mot Tyskland gick domstolen vidare i sitt resonemang och 
tillämpade samma syn som blivit avgörande i Malone, där åtgärden rörde ett 
tvångsmedel riktat mot en specifik person, på en mer generell strategisk 
underrättelseinhämtning som kan beröra en större allmänhet. Domstolen pekade i 
Weber och Saravia särskilt på två viktiga aspekter. Man slog fast att det skulle 
vara oförenligt med Rule of Law om lagen gav den exekutiva makten eller en 
domare obegränsade möjligheter att använda sig av hemlig övervakning av 

 

 
257 Harris, O’Boyle och Warbrick. (2009) Law of the European Convention on Human Rights, 2:a 

uppl., Oxford University Press, Oxford, s. 344-359. 
258 Jfr Raz, Joseph, The Authority of Law, Clarendon Press, Oxford, 1979, s. 211-218, Dworkin, 

Ronald, A matter of principle, Harvard university press, London, 1985, s. 11-12. Se även European 
commission on democracy through law (Venice Commission), Report, On the Rule of Law, Study 
No. 512 / 2009, Strasbourg 2011.  

259 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, Norstedts Juridik, 2:a upplagan, 2002, s. 
263. 

260 Europadomstolens dom i Malone mot Storbritannien, den 2 augusti 1984, p. 67. 
261 Europadomstolens dom i Amann mot Schweiz den 16 februari 2000, p. 55-56. 
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kommunikationer, eftersom det inte finns någon möjlighet för individen eller 
allmänheten att granska denna övervakning. Lagen måste därför i tillräckligt 
tydliga ordalag indikera vilka möjligheter till övervakning som behöriga 
myndigheter får besluta om för att på så sätt skydda individen mot godtyckliga 
intrång i den personliga integriteten.262

En uppräkning av de brott som kan ligga till grund för inhämtning. 

 Domstolen pekade också ut vissa 
minimikrav i form av skyddsmekanismer som måste finnas i lagstiftningen för att 
undvika maktmissbruk: 

En definition på de kategorier av personer som riskerar att få sin kommunikation 
avlyssnad. 

En begränsning i hur länge sådan avlyssning får pågå. 

Processuella regler för att granska, använda och lagra inhämtad data. 

De försiktighetsåtgärder som ska tas när dessa data ska kommuniceras till andra 
parter. 

Omständigheterna när inhämtad information får, eller måste, raderas.263

Trots att dessa krav utvecklats främst i förhållande till tvångsåtgärder mot 
specifika enskilda personer eller adresser, har domstolen uttalat att den inte ser 
något skäl att inte samma principer för tillgänglighet och tydlighet i lagstiftningen 
ska tillämpas även i relation till mer generella övervakningssystem.

 

264

I Weber och Saravia fann domstolen att den tyska lagstiftningen för strategisk 
avlyssning uppfyllde dessa krav. Samma bedömning gjordes dock inte i Liberty 
mot Storbritannien. Fallet rörde underrättelseinhämtning och filtrering av stora 
mängder telekommunikation som gick via undervattensledningar till och från 
Storbritannien, i syfte att förebygga hot mot rikets säkerhet. Domstolen 
konstaterade i Liberty liksom i Malone att när det gällde huruvida åtgärden var ”in 
accordance with the law” går kravet på lagenlighet längre än bara att åtgärden ska 
ha stöd i lag. Denna lag måste också vara förenlig med Rule of Law, tillgänglig för 
den berörda personen, som måste ha möjlighet att förutse de konsekvenser lagen 
har för honom eller henne.

  

265

 
262 Europadomstolens beslut i Weber och Saravia mot Tyskland den 29 juni 2006, p. 94. 

 I den brittiska lagstiftningen fanns enligt domstolen 
flera brister. De skäl som kunde motivera inhämtning var mycket vida i sin 
formulering, exempelvis ”national security”, ”preventing or detecting serious 
crime” eller ”safeguarding the economic well-being of the United Kingdom”. 
Dessutom fanns riktlinjer för granskning, spridning och lagring som skulle 

263 A.a., p. 95. 
264 Europadomstolens dom i Liberty mot Storbritannien, den 1 juli 2008, p. 63. 
265 A.a., p. 59. 
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förhindra missbruk av inhämtat material bara i manualer som var otillgängliga för 
allmänheten. Utöver detta fann domstolen att det mandat för inhämtning som lagen 
gav till den exekutiva makten var mycket brett och kunde involvera i princip all 
telekommunikation som gick till eller från de brittiska öarna. Som domstolen 
uttryckte det; ”The legal discretion granted to the executive for the physical 
capture of external communications was, therefore, virtually unfettered.”266

Sammantaget går det att se att kravet på tydliga, förutsebara och i lagstiftning 
uttryckta regler för de förutsättningar och former som gäller för 
underrättelseverksamheten torde utgöra ett starkt incitament till en ökad reglering 
av Säkerhetspolisens metoder och mandat i Sverige. Samtidigt går det också att se 
att svenska förarbeten sällan talar om Europakonventionen som ett uttryckligt skäl 
till ny lagstiftning på området, och detta även om behovet av att tydligare beakta 
rättssäkerhetsaspekter nämnts.

 I de 
fall, så som i Liberty, där domstolen finner att en åtgärd inte är i enlighet med lag, 
går domstolen inte vidare till nästa steg i prövningen, utan nöjer sig med att 
konstatera att det har skett ett brott mot konventionen. Kravet på lagenlighet är 
således ett tröskelkrav för att ett intrång i privatlivet överhuvudtaget ska kunna 
falla under de undantag konventionen medger för nationens säkerhet. 

267 I de lagstiftningsåtgärder som nämnts ovan 
rörande Säkerhetspolisens underrättelseverksamhet berörs Europakonventionen i 
förarbetena främst i samband med uttalanden om att konventionens skydd för den 
personliga integriteten inte är absolut.268

Ökad reglering – ökad rättssäkerhet? 

 Det är trots detta sannolikt att 
Europakonventionen är en starkt bidragande faktor till ökad reglering inom 
området även då det inte utgör det uttalade skälet. 

Utifrån Europakonventionens roll som pådrivande i den ökade rättsliga regleringen 
av underrättelseverksamheten kan det vara av intresse att studera om den ökade 
regleringen varit till förmån för individen, vars rättigheter konventionen är satt att 
skydda. Ser man på de senaste lagstiftningsåtgärderna framgår att åtminstone en av 
reformerna rörande Säkerhetspolisens verksamhet presenteras som en 
rättssäkerhetsförstärkning – Polismetodutredningens betänkande ”En mer 
rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen”, där 
det i direktiven framgår att rättsäkerhets- och integritetsintressen särskilt skulle 
beaktas.269

 
266 A.a., p. 64. 

 Denna utredning, vars proposition beräknas läggas under hösten 2011, 
kan vara lämplig som fallstudie för att studera i vilken utsträckning individintresset 

267 Lagrådsremiss, De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk 
kommunikation, s. 68-69. 

268 Ett tydligt undantag får här anses vara utredningen om särskilda spaningsmetoder där behovet av 
lagreglering av vissa spaningsmetoder lyfts fram särskilt och där även en särskild utredning om 
Europadomstolens praxis rörande dessa spaningsmetoder beställdes från professor Iain Cameron. 

269 Dir. 2007:185. 
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fått genomslag i de föreslagna lagändringarnas effekt på 
underrättelseverksamheten.  

Polismetodutredningens förslag innebär bland annat att regelverket i Lag om 
elektronisk kommunikation (LEK) som tidigare gav polisen möjlighet att under 
vissa förutsättningar utan domstolsprövning inhämta elektroniska uppgifter ska 
flyttas till rättegångsbalken och bli föremål för förhandsprövning i domstol.270 Så 
långt kan utredningens titel vara riktig. Samtidigt undantas Säkerhetspolisens 
inhämtning uttryckligen från denna förhandsprövning och avsikten är istället att 
denna verksamhet regleras i en särskild lag där myndigheten själv ges möjlighet att 
besluta om inhämtning får ske eller inte.271 I utredningen beskrivs detta som att det 
i sak inte skulle innebära någon förändring mot den ordning som fanns under 
LEK.272 Utredningens slutsats om rättsläget är dock inte problemfri. Bland annat 
har en tidigare utredning utifrån samma lagregler kommit till en motsatt slutsats. 
Enligt Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU) har någon skyldighet för 
operatörer att lämna ut uppgifter enligt LEK aldrig funnits utanför en 
förundersökningssituation.273 Att utlämnande under LEK varit begränsad till 
förundersökningar kan också indirekt utläsas av att JO ansett att ett beslut om 
inhämtning alltid bör underställas förundersökningsledaren.274 
Polismetodutredningen redovisar dock inte den tidigare utredningens slutsatser i 
denna fråga, utan framhåller endast att möjligheten till inhämtning genom LEK 
”har uppfattats gälla även i underrättelseverksamheten”, utan att presentera någon 
rättslig grund för denna slutsats.275 Oberoende av de skilda rättsliga analyser som 
utredningarna gjort går det att konstatera att inhämtning i underrättelseverksamhet 
genom LEK förekommit hos såväl Säkerhetspolisen som Tullverket.276 Beroende 
på vilken analys av rättsläget man väljer att luta sig mot har sådan inhämtning i 
bästa fall skett utan uttryckligt lagstöd och i värsta fall i strid med gällande rätt. I 
underrättelseverksamheten innebär den föreslagna lagändringen därför i första 
hand att en tillämpning som tidigare saknade uttryckligt lagstöd får lagstiftarens 
efterhandsvälsignelse. Effektivitetshänsyn framstår därför som drivande i 
utredningen.277

 
270 Tidigare har polisen själva fattat beslut om huruvida operatören ska lämna ut uppgifter eller ej. 

Någon extern bedömning har således inte gjorts. 

   

271 SOU 2009:1, s. 122-128. 
272 A.a., s. 134. 
273 SOU 2005:38 s. 226. 
274 JO 1998/99 s. 95. 
275 SOU 2009:1, s. 72-73. 
276 A.a., s. 53-54, 104. 
277 En generell utgångspunkt vid BRU:s utredning var att effektiviteten i den brottsbekämpande 

verksamheten inte överhuvudtaget får stryka på foten. SOU 2005:38 s 195, ökad effektivitet var 
också en av utredningens huvuduppgifter, se utredningsdirektivet (dir. 2000:90) se SOU 2005:38 s. 
483. 
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Det går förvisso att argumentera för att reglering av metoder som redan används 
är av godo i sig självt. I fråga om s.k. särskilda spaningsmetoder som 
brottsprovokation och hemliga identiteter framhävdes just en sådan en positiv 
effekt; 

Det kan också nämnas att en författningsreglering av arbetsmetoder som används 
redan i dag utan uttryckligt eller s.k. positivt lagstöd kan sägas generellt öka 
skyddet för den personliga integriteten och stärka rättssäkerheten. Enbart genom det 
förhållandet att arbetsmetoderna regleras uppkommer en ökad grad av 
förutsebarhet. Samtidigt minskar risken för att metoderna används på ett olämpligt 
eller felaktigt sätt.278

Enligt detta resonemang är det alltså själva lagstödet för använda metoder som 
leder till ett ökat skydd för den personliga integriteten och rättssäkerheten. För att 
resonemanget ska vara korrekt krävs att två förutsättningar ska vara uppfyllda; dels 
att ökad reglering leder till ökad kontroll och insyn; och dels att ökad transparens 
och förutsebarhet skyddar den personliga integriteten. 

 

När det gäller Polismetodutredningens förslag till ny reglering av inhämtning av 
elektroniska uppgifter i underrättelseverksamhet går det att konstatera att det 
fortfarande är Säkerhetspolisen själv som ska få fatta beslut om inhämtning av 
elektroniska uppgifter ska få ske eller ej.279 Detta led i inhämtningskedjan föreslås 
bli föremål för en mer löpande tillsyn från Säkerhets- och 
integritetsskyddsnämnden, vilket får vara att betrakta som en förstärkning av 
nämndens resurser och mandat.280  En löpande tillsyn från nämnden har dock 
redan tidigare skett i fråga om den faktiska behandlingen av de uppgifter som 
inhämtats.281

I fråga om de så kallade särskilda spaningsmetoderna föreslår utredningen en 
särskild nämnd som ska pröva och ge tillstånd till underrättelsemyndighetens 
användning av sådana metoder.

 Den utökade kontrollen kommer därmed främst att gälla frågor om 
Säkerhetspolisen följer sina egna rutiner i fråga om inhämtningsbeslut. 
Lagstiftningen får sägas leda till ökad förutsebarhet i den mån att åtgärderna inte 
längre sker på osäker rättslig grund, men i första hand utgör dock lagstiftningen i 
fråga om underrättelseverksamheten en utvidgning av det inhämtningsmandat som 
tidigare haft uttryckligt lagstöd.  

282 En liknande lösning i fråga om tillgången till 
elektroniska uppgifter har dock redan avfärdats av regeringen i lagrådsremissen 
trots att tunga remissinstanser förordat en sådan lösning.283

 
278 SOU 2003:74, s. 69. 

 Denna skepsis från 
regeringens sida mot förhandskontroll gör att det går att ifrågasätta om 

279 SOU 2009:1, s. 122-128. 
280 A.a., s. 154.  
281 Lag (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet. 
282 SOU 2010:103, s. 311. 
283 Lagrådsremiss, De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk 

kommunikation, s. 90-92, Prop. 2005/06:177 s. 64 f. 
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utredningens förslag om nämndprövning vid särskilda spaningsmetoder kommer 
att bli verklighet.  

Även när det gäller behandling av personuppgifter i Säkerhetspolisens 
verksamhet har den rättsliga reglering som tillkommit under senare år i huvudsak 
fått karaktär av undantag från det skydd som gäller för personuppgifter inom den 
öppna polisen.284 Säkerhetspolisen får, i större utsträckning än den öppna polisen, 
behandla och söka efter känsliga personuppgifter.285 Uppgifter får också, utan att 
några regler till skydd för den enskildes personliga integritet aktualiseras, föras 
över till tredje land. Kravet som ställs vid sådant utbyte är endast att det ska tjäna 
den svenska statsledningens intressen.286 Även EU:s rambeslut rörande dataskydd 
har blivit föremål för undantag vad gäller Säkerhetspolisens verksamhet.287

Den nya regleringen har alltså i stor utsträckning karaktären av undantag från 
rättssäkerhetsmekanismer som gäller för motsvarande åtgärder inom den öppna 
polisen. En ökad reglering som består av ökade befogenheter och mer långtgående 
metoder utan extern prövning kan inte per automatik sägas leda till ökad tillsyn 
och kontroll. En ökad tydlighet i regleringen kan dock i sig tolkas som en 
rättssäkerhetsförstärkning på så vis att det åtminstone i viss utsträckning leder till 
ökad transparens gällande vilka regler som styr underrättelseinhämtning – vilket 
är av betydelse ur rättsstatsperspektiv. I den mån effektiva kontrollinstanser 
faktiskt skulle tillföras kan detta möjliggöra ökad förutsebarhet, tillsyn och ansvar. 

 

Därmed återstår det andra ledet i argumentationen; är inte ökad reglering gott i 
sig, då det är till förmån för den personliga integriteten? Detta argument tycks 
bygga på en sammanblandning av regler som har två olika funktioner. De ovan 
nämnda regler som skapar rutiner och interna strukturer för tillståndsgivning och 
tillsyn är i första hand ämnade skapa transparens i statens verksamhet. Dessa 
regler måste konceptuellt skiljas från sådana regler som tillförsäkrar individen 
opacitet288

 
284 Prop. 2009/10:85, s. 250-251. 

, dvs. regler som konkret begränsar statens faktiska insyn i den enskilde 
medborgarens personliga sfär. Dessa två former av regler fyller olika syften. Den 
reglering som har tillkommit på senare år har förvisso bidragit till ökad 
transparens, vilket är av intresse ur rättsstatlig synvinkel, men detta samtidigt som 
lagstiftningen ökat statens insyn i den enskildes personliga sfär genom att 
ytterligare integritetskränkande åtgärder tillkommit. Detta är problematiskt då 
transparensregler är ett nödvändigt komplement till – men inte en ersättning för – 
opacitetsregler som tillförsäkrar den enskilde dennes personliga sfär. Där 

285 A.a., s. 266. 
286 A.a., s. 202. Se även Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens rapport, Tillsyn över 

Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra 
stater, 2011-06-09, Dnr 886-2010,  

 
287 SOU 2011:20, s. 222-229. 
288 Ett jämförbart, men enligt mig något klumpigare uttryck är ogenomskinlighet. 
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transparensregler reglerar horisontella maktbefogenheter mellan olika myndigheter 
så reglerar opacitetsregler det vertikala maktförhållandet mellan stat och individ 
och sätter normativa gränser för statens makt.289 När staten ökar sin insyn i 
individens förehavanden ökar dess makt över den enskilde, en maktförskjutning 
som inte utan vidare går att kompensera genom interna hanteringsregler på den 
horisontella nivån.290

Denna sammanblandning är inte en kritik som uteslutande bör riktas mot den 
svenska lagstiftaren. Även Europadomstolen fokuserar i stor utsträckning på 
transparenskrav och undviker svårare gränsdragningsfrågor rörande opacitet.

 

291

Rätt utan rätten – domstols inflytande eller brist därav 

 

Regeringen avfärdade i fråga om inhämtning av elektroniska uppgifter såväl 
åklagare, domstolar, nämnder och andra rättsliga organ som olämpliga att utföra en 
förhandskontroll. Skälen som angavs var bland annat tidsaspekter och 
sekretessproblem.292 Ett annat intressant argument som såväl regeringen som 
utredningen framfört i fråga om domstolar är att integritetsaspekten i 
underrättelseskedet präglas mer av ett medborgarperspektiv än av ett sådant 
tvåpartsförfarande som särskilt lämpar sig för rättslig prövning i allmän domstol. 
Detta skulle bero på att underrättelseverksamheten är mer framåtblickande och inte 
i samma utsträckning som under förundersökning inriktad mot en viss specifik 
person.293 Samtidigt går det att konstatera att så gott som varje given åtgärd i fråga 
om inhämtning av elektroniska uppgifter är inriktad på en specifik individ eller 
dennes omedelbara omgivning,294

Någon skillnad i de inhämtade uppgifternas integritetskänsliga karaktär torde 
inte heller finnas mellan sådana uppgifter som inhämtas inom en förundersökning, 
och identiska uppgifter som inhämtas i underrättelseverksamhet. Skillnaden ligger 
främst i att graden av brottsmisstanke rörande den specifika person som blir 

 även om personens identitet inte alltid är känd 
för polisen. Trots att verksamheten som sådan är inriktad på större fenomen är 
alltså integritetsintrånget i samma utsträckning som under förundersökning i första 
hand ett intrång i en specifik individs personliga sfär. 

 
289 De Hert, Paul & Gutwirth, Serge, Privacy, data protection and law enforcement – Opacity of the 

individual and transparency of power, i E. Claes, A. Duff & S. Gutwirth (red.), Privacy and the 
criminal law, Antwerpen/Oxford, Intersentia, 2006, s. 61-104. 

290 A.a., s. 104. 
291 A.a., s. 63. 
292 Lagrådsremiss, De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk 

kommunikation, s. 90-92. 
293 A.a., s. 91. 
294 Med möjligt undantag för så kallad basstationstömning. Denna innebär att brottsbekämpande 

myndigheter begär ut uppgifter om alla de mobila enheter som vid en given tidpunkt varit 
uppkopplad till mobilmaster vid en specifik plats av intresse för en brottsutredning. Åtgärden träffar 
således många individer, men syftet är ofta att konstatera vilka specifika mobila enheter som sedan 
kan vara av intresse för fortsatta åtgärder. 
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föremål för en åtgärd är lägre, eller helt saknas. Att tvåpartsförfarandet i fråga om 
specifika inhämtningsåtgärder, vilket är vad lagen reglerar, skulle vara mindre 
påtagligt inom underrättelseverksamheten är alltså tveksamt. Det är inte heller 
främmande för domstolar att pröva mål som rör samhällsintressen mot mer 
generella medborgarperspektiv, sådan prövning sker exempelvis i fråga om 
miljölagstiftning. Regeringen har även framfört att domstolar inte skulle vara 
lämpliga som tillståndsgivare för operativa åtgärder i underrättelseverksamheten 
då förtroendet för domstolens roll som oberoende prövningsinstans i och med detta 
på något vis skulle befläckas.295 Frågan är varför, då någon sådan risk för 
förtroendeskada inte verkar hindra att domstol fattar beslut om tvångsåtgärder 
under förundersökning och i fråga om preventiva tvångsmedel. Man kan ställa sig 
frågan om inte denna effekt lika gärna skulle kunna fungera åt motsatt håll, det vill 
säga att förtroendet för domstolarnas oberoende prövning skulle smitta av sig på 
underrättelseverksamheten och skänka den en ökad legitimitet och acceptans då 
den blir föremål för starkare yttre rättslig kontroll. Slutligen har regeringen 
framfört att även tidsaspekter och sekretessproblem talar mot domstolar som 
tillståndsgivare. Dessa frågor är främst av praktisk art och torde gå att lösa genom 
att exempelvis begränsa prövningar till vissa domstolar eller rotlar där åtgärder för 
att tillförsäkra tidsaspekter och sekretess kan genomföras. De praktiska 
svårigheterna torde därmed inte vara oöverstigliga, på samma sätt som de tidigare 
gått att lösa vid användandet av nämnder. Ett mer empiriskt grundat skäl till 
skepsis kring domstolar som kontrollmekanism är att domstolar tidigare 
misslyckats med att uppfylla sin roll som garant för rättssäkerhet, så som tydligt 
illustrerats av Säkerhetspolisens tidigare missbruk av hemlig telefonavlyssning.296

Oavsett vilka skäl som framförts går det att konstatera att det finns en klar 
skepsis från regeringens sida mot domstolar som organ för förhandsprövning vid 
underrättelseverksamhet. Utifrån det ovanstående går det också att konstatera att 
den ökade rättsliga regleringen inom underrättelseverksamheten i stor utsträckning 
har fått formen av undantag från de generella regler och rättssäkerhetsmekanismer 
som gäller för liknande åtgärder inom den öppna polisen och under 

 
Detta skäl har dock lagstiftaren inte lyft fram i sina överväganden.  

 
295 Lagrådsremiss, De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk 

kommunikation, s. 91. 
296 I Säkerhetstjänstkommissionens rapport (SOU 2002:87) uttalades följande om domstolarnas 

tillståndsgivande till avlyssningsåtgärder. ”Det är påfallande att domstolarna i många fall låtit 
telefonavlyssningen pågå under mycket lång tid utan att det framkommit något som kunnat läggas 
till grund för ett åtal eller ens inneburit att misstankarna stärkts. Domstolarna har i många fall inte i 
tillräcklig utsträckning levt upp till sin uppgift att vara ett värn för den enskildes rättstrygghet. Detta 
är ägnat att inge starka betänkligheter. Samtidigt måste det framhållas att domstolarna haft 
begränsade möjligheter att tränga in i det företedda materialet med avseende på sådant som källornas 
tillförlitlighet och misstankarnas rimlighet. I dessa hänseenden har de i praktiken varit helt hänvisade 
till åklagarna och Säkerhetspolisen.” 
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förundersökning. Den rättsliga regleringen blir därigenom något motsägelsefullt ett 
verktyg för att minska rättens inflytande på underrättelseverksamheten. Man kan 
därmed också betrakta lagstiftaren i detta sammanhang som ofrivillig, i det att 
lagstiftningsåtgärder föranleds av behovet att utifrån Europakonventionen tydligt 
reglera Säkerhetspolisens möjligheter att använda integritetskänsliga metoder i sin 
underrättelseverksamhet. Då lagstiftaren är ovillig att begränsa användningen av 
dessa metoder får lagstiftningsåtgärder antingen formen av utvidgningar av tillåtna 
metoder eller formen av undantagsregler från generella rättsäkerhetsmekanismer. 

På ett område kan man dock tala om att domstolarna fått en större roll att spela 
när det gäller underrättelseverksamheten. Genom kriminaliseringen av bland annat 
stämpling till terroristbrott genom 4 § lag (2003:148) om straff för terroristbrott, 
kan underrättelsematerial inhämtat av Säkerhetspolisen få en klart större betydelse 
som bevismaterial i straffprocesser.297

  

 Domstolars hantering och bedömning av 
underrättelsematerial i form av bevisning kommer därför att öka, även om deras 
roll som rättssäkerhetsmekanism vid inhämtning av sådant material ser ut att förbli 
liten. 

 
297 Det första fallet är det s.k. ”Terrormålet” i Hovrätten för västra Sverige, Dom i mål nr B 4645-10, 

meddelad den 2 mars 2011. 
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